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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG. 

Silang pendapat mengenai pembentukan lembaga pengawas Jasa Keuangan 

sebagai mana direkomendasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (UU BI), sampai saat ini 

terus melahirkan perdebatan. Sementara kalangan menginginkan supaya segera 

dibentuk OJK, sedangkan kalangan lainnya berpendapat, tidak perlu dibentuk OJK 

mengingat stabilitas moneter sudah berangsur-angsur lebih baik, dan sistem 

perbankan sudah mulai pulih. 

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, 

yang ditargetkan pada tahun 2010, terancam batal. Pasalnya keputusan untuk 

pembentukan OJK bisa berubah pikiran jika anggota parlemen baru, berubah pikiran. 

Pembentukan OJK sendiri, di ilhami saat krisis ekonomi 1988. Saat itu, wewenang 

Bank Indonesia yang melakukan supervisi terhadap bank, menjadi sorotan banyak 

pihak. Dulu berbagai kalangan tidak yakin kepada kinerja Bank Indonesia, makanya 

saat itu haru dibentuk OJK. Ide awalnya sederhana, penilaian kegagalan bank-bank 

sentral disejumlah negara, termasuk di Indonesia mendorong dibentuknya OJK. Bank 

sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sector keuangan dan 

menciptakan system perbankan yang sehat. Akan tetapi, apabila saat ini misalnya 

masyarakat sudah mulai percaya kepada kinerja Bank Indonesia, seiring dengan mulai 

membaiknya stabilitas moneter dan system perbankan, maka bisa saja OJK tidak 

diperlukan lagi.
1
  

Lebih lanjut menurut Syahrial Loetan, melahirkan lembaga baru belum tentu 

menjadi jalan keluar yang lebih baik. Faktor transparansi dan kepercayaan lembaga 

merupakan elemen yang lebih penting. OJK adalah lembaga besar yang 

                                                        
1 Syahrian Loetan, selaku Sesmeneg PPN/BAPPENAS, “Pembentukan OJK Terancam Batal”, 

Harian REPUBLIKA, Jakarta, 20 Mei 2009. 
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menggabungkan pengawasan atas lembaga keuangan dari Perbankan, Pasar Modal, 

Asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Pembahasan RUU OJK terancam gagal, 

kalau proses amandemen UU BI yang juga sedang berlangsung di DPR, 

menghapuskan ketentuan pasal 34 UUBI yang menugaskan pembentukan OJK. 

Menurut Kepala Biro Perundang-Undangan dan bantuan Hukum Bapepam-LK, 

Robinson Simbolon,
2
 bahwa pemerintah sebelumnya menargetkan RUU OJK dapat 

tuntas dan OJK dapat terbentuk tahun 2009 ini. Untuk mempercepatnya telah dibentuk 

Tim Baru untuk membahas draft RUU OJK yang akan disampaikan ke DPR. Tim itu 

melibatkan instansi, diantaranya Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Departemen 

Hukum dan HAM, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Kementerian Koordinator 

Perekonomian. 

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa Pemerintah siap 

mengajukan RUU OJK, untuk memperketat pengawasan perbankan di Indonesia. 

Persiapan pembentukan OJK sudah matang dan siap diajukan. OJK sedang dalam 

proses untuk disusun pada tahap finalnya. Tahun ini kami akan ajukan. Kami akan 

masukkan, begitu siap akan kami ajukan kepada DPR. Sri Mulyani menjelaskan, 

pemerintah bersama DPR melakukan konsultasi informal tentang OJK. Pembentukan 

OJK tersebut juga sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi system keuangan dan 

perbankan. Draftnya sudah ada, tinggal finalisasinya sudah dibahas, termasuk 

pembahasan intensif dengan institusi terkait lainnya. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa 

dengan terjadinya krisis keuangan global dewasa ini, memberikan pelajaran tentang 

mekanisme pengawasan lembaga keuangan termasuk perbankan. Bank Indonesia 

sebagai pengawas perbankan oleh beberapa kalangan selama ini memang dinilai 

lengah dalam pengawasan yang terlihat dari kolapsnya beberapa bank.3 

Menurut pengamat ekonomi, Aviliani, mengatakan bahwa UU OJK merupakan 

solusi terbaik bagi pengawasan bank dan lembaga keuangan non-bank. Hal tersebut 

                                                        

 
2 Ibid. 
3 Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Draft UU OJK Siap Diajukan, Jakarta 2009, Harian 

SINAR HARAPAN, 3 juni 2009. 
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karena masih lemahnya pengawasan lembaga pengawas keuangan non-bank, Badan 

Pengawas Pasar modal-Lembaga Keuangan, saat ini. Tugas OJK sebagai pengawas 

keseluruhan bagi bank dan non-bank bisa mengurangi risiko. Selama ini pengawasan 

perbankan ada ditangan Bank Indonesia dan pengawasan lembaga keuangan non-

bank ada dibawah departemen Keuangan.4 

Untuk mewujudkan perbankan yang sehat, Bank Indonesia sebagai otoritas 

pengawas bank berdasarkan UU.No.23/1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank 

Indonesia, diberikan kewenangan untuk mengatur perbankan, berupa perizinan, 

membuat ketentuan landasan kerja yang sehat bagi bank (regulation), serta 

mengawasi dan membina bank untuk terwujudnya sistem perbankan yang sehat 

(supervision).5 Selanjutnya dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23 UU No.23/1999, 

antara lain ditetapkan bahwa: “Bank Indonesia membina
6
 perbankan dengan jalan: 

Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan 

menyelenggarakan clearing antar bank; Menetapkan ketentuan umum tentang 

solvabilitas dan likuiditas bank; Memberikan bimbingan guna penatalaksanaan bank 

secara sehat”. Sesuai pasal 31 UU No.23/1999 yang menegaskan bahwa: “Bank 

Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap 

waktu apabila diperlukan. Pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali setiap 

bank. Disamping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu 

untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi 

                                                        
4 Ibid. 
5 Berdasarkan ketentuan pasal 8 UU No.23/1999 berikut penjelasannya, antara lain 

menegaskan bahwa: “Bank Indonesia diberi tugas untuk memajukan perkembangan yang sehat dari 

urusan perbankan serta menjaga kepentingan masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada 

bank-bank”. 
6 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pusata, edisi kedua, 1991), 

Pengertian Pembinaan Bank mengandung arti yang sangat luas, yakni: "usaha, tindakan dan kegiatan 

yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik". 

Pembinaan Dalam Arti Sempit, yaitu pembinaan perbankan adalah mencakup formulasi aturan 

mengenai pasar industri perbankan serta aturan prudensial. 
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adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Terhadap keuangan negara 

yang dikelola oleh bank, BPK dapat melakukan pemeriksanaan pada bank”.  

Dalam dunia bisnis perbankan, pengawasan tersebut pada umumnya 

dilaksanakan oleh otoritas pengawasan bank melalui kewenangan yang diberikan oleh 

undang-undang, yang lazimnya meliputi empat kewenangan.
7
 Pola pembinaan dan 

pengawasan terhadap bank yang lazim dilakukan dalam dunia bisnis perbankan 

dikaitkan dengan kelembagaannya, pada saat ini dalam dunia bisnis perbankan, 

dikenal ada tiga pola.8 Dewasa ini, di Indonesia satu-satunya lembaga yang 

mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi perbankan, berdasarkan UU 

No.23/1999, adalah Bank Indonesia. Diharapkan Bank Indonesia dapat melaksanakan 

tugas dan kewenangannya tanpa ganjalan, ganggungan, interfensi pihak lain. 

Kemandirian Bank Sentral dimaksud, harus mandiri terlepas dari pengaruh pemerintah, 

kewenangan mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap perbankan nasional, 

pengangkatan dan pemberhentian Gubernur Bank Sentral, dilakukan oleh presiden 

dengan persetujuan DPR. Bank Indonesia harus bertanggungjawab kepada DPR.9 

Sejak krisis ekonomi tahun 1998, wewenang Bank Indonesia untuk melakukan 

supervisi terhadap bank menjadi sorotan banyak pihak, sehingga muncul pemikiran 

untuk memisahkan pembinaan dan pengawasan bank dengan cara membentuk suatu 

lembaga pengawas keuangan. Ide awal pembentukan ini adalah karena penilaian 

kegagalan bank-bank sentral disejumlah negara, termasuk di Indonesia, mendorong 

dibentuknya otoritas Jasa Keuangan. Bank Sentral dianggap tidak mampu menciptakan 

stabilitas sector keuangan dan menciptakan system perbankan yang sehat. Namun 

dalam perkembangannya, rencana pembentukan OJK ini mengalami hambatan hingga 

saat ini belum terwujud lembaga dimaksud. Krisis perbankan sudah mulai berangsur-

angsur membaik, hingga sistem pembinaan dan pengawasan perbankan dirasakan 

                                                        
7 H. A.S. Natabaya, Aspek Hukum Pembinaan dan Pengawasan bank, (Jakarta:BPHN-

Departemen Kehakiman, 1999), 35-37. 

8 Ibid, 21-26.  

9Marulak Pardede, “Menyoroti Aspek Hukum Kemandirian Bank Indonesia”, Jurnal Hukum 

Bisnis, vol.12 (2001), 66 et seq. 
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mulai menunjukkan perbaikan. Bahkan beberapa negara maju yang sebelumnya 

menerapkan OJK, telah kembali kepada system pembinaan dan pengawasan oleh 

bank sentral. Misalnya, Inggris. Oleh karena itu, berbagai kalangan menunjukkan 

pendapat saling bertentangan satu sama lain. Ada pendapat yang mendukung, dan 

sebaliknya tidak sedikit juga kalangan yang menentangnya. Tentunya hal ini 

menimbulkan ketidakpastian, dan tidak baik bagi perbankan nasional.
 10

 

                                                        
10 Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat banking centric, dimana industri 

perbankan memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian. Lebih dari 80% aset lembaga 

keuangan dikuasai oleh bank. Perekonomian yang sangat memusat pada sektor perbankan, 

menempatkan posisi Indonesia pada risiko sistematik, berupa in-stabilitas sektor keuangan yang 

telah terjadi sejak krisis moneter. Disadari atau tidak, sistem perbankan nasional telah musatkan 

aset perekonomian nasional pada sektor perbankan, dan telah menciptakan dominasi perbankan 

dalam perekonomian nasional. Disatu sisi, Departemen Keuangan sebagai pengelola fiskal mempunyai 

tugas utama dalam menjaga dan menciptakan kestabilan ekonomi melalui kewenangan dan instrumen 

fiskal yang dimilikinya. Lembaga ini juga memiliki tugas lain yang tidak kalah pentingnya dalam 

upaya menggali potensi penerimaan negara dan mengelola keuangan negara untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Diluar tugas tersebut, Departemen Keuangan juga 

masih memiliki agenda kegiatan lain dalam menjalankan fungsinya sebagai pembina dan pengawas 

lembaga keuangan bukan bank. Besarnya jumlah lembaga keuangan di Indonesia dan semakin 

kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam insdustri keuangan itu sendiri, semakin menambah 

beban kerjanya. Tingginya beban kerja tersebut dan faktor-faktor nonteknis lain seperti 

keterbatasan SDM dan prasarana kegiatan serta sistem renumerasi yang kurang sepadan dengan 

beban kerja yang ada, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan cenderung tidak efektif. 

Sementara tuntutan masyarakat akan efektivitas pengawasan dalam pelaksanaan good corporate 

governance semakin tinggi. Sedangkan disisi lain, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas 

moneter mempunyai tugas utama menjaga kestabilan moneter dan nilai tukar rupiah. Dengan 

kewenangan dan instrumen moneter yang dimilikinya, Bank Indonesia dituntut mengendalikan dan 

menjaga kestabilan nilai rupiah pada tingkat harga yang wajar. Di luar tugas tersebut, Bank 

Indonesia juga menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Sebagaimana diketahui, 

lebih dari 80% aset industri jasa keuangan di Indonesia adalah merupakan aset industri perbankan. 

Dari besarnya jumlah aset perbankan tersebut, dapat dibayangkan akan tingginya beban kerja Bank 

Indonesia, sementara tuntutan masyarakat akan perbaikan kinerja Bank Indonesia untuk 

memperbaiki nilai rupiah yang semakin terpuruk, juga semakin tinggi. Tingginya beban tersebut 

serta terbatasnya sarana dan SDM menjadi salah satu penyebab ketidakefektifan kegiatan 

pengawasan perbankan. Disamping itu, adanya potensi conflict of interest sebagai akibat 

pelaksanaan kedua fungsi yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda tersebut, juga 

dianggap sebagai penyebab lain kegagalan pencapaian tujuan pengawasan perbankan oleh Bank 

Indonesia. Desakan demokratisasi di bidang ekonomi dan perubahan mutakhir sistem perekonomian 

negara maju, mengarahkan pemerintah lebih bertindak sebagai fasilitator daripada sebagai pelaku. 
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Pembentukan OJK ini semestinya telah dilaksanakan selambat-lambatnya 31 

Desember 2002, sesuai pasal 34 UU No.23/1999, yang dalam pembahasannya disebut 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun sampai dengan dirubahnya beberapa pasal 

dalam UU.No.23 Tahun 1999 menjadi UU. No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, 

termasuk ketentuan pasal 34, lembaga dimaksud belum terbentuk. Pembentukan 

lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud, akan dilaksanakan selambat-lambatnya 

31 Desember 2010. Di dalam penjelasan pasal 34 dimaksud, antara lain dijelaskan, 

bahwa lembaga ini melakukan pengawasan terhadap Bank dan perusahaan sektor jasa 

keuangan lainnya yang meliputi : Asuransi, dana pensiun, sekuritas., modal ventura, 

dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan 

pengelolaan dana masyarakat.  

 

B. PERMASALAHAN PENELITIAN. 

 Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pelaksanaan penelitian tentang 

ASPEK HUKUM PEMISAHAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN, 

adalah: pembinaan dan pengawasan perbankan. Untuk lebih memfokuskan permasalahan 

dalam pelaksanaan penelitian ini, maka pokok permasalahan tersebut, diuraikan dalam 

permasalahan yang lebih spesifik, antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pembinaan, pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia? 

2. Apakah perlu dilakukan pemisahan antara pembinaan dan pengawasan dalam 

perbankan?  

3. Bagaimanakah pelaksanaan ketentuan pasal 34 UU No.3 Tahun 2004 tentang 

Bank Indonesia, mengenai pembentukan Lembaga Pengawas Jasa 

Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? 

 

C. BATASAN STUDI/RUANG LINGKUP PENELITIAN. 

 Mengingat keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan peneliti, maka pelaksanaan 

penelitian ini dibatasi mengenai permasalahan yang meliputi hal-hal sebagai berikut : 
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1. Inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek 

penelitian; 

2. Penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya pemisahan 

pembinaan dan pengawasan usaha Perbankan; 

3. Upaya yang harus ditempuh untuk dapat menyehatkan, mengefektifkan dan 

mengefisienkan serta transparansi pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan 

Perbankan. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

 Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang “ASPEK HUKUM PEMISAHAN 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN” ini adalah untuk : 

1. Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

masalah hukum perbankan  di Indonesia, dalam hubunganya dengan permasalahan 

penelitian; 

2. Meneliti faktor-faktor yang menyebabkan perlu dilakukannya pemisahan pembinaan 

dan pengawasan perbankan di Indonesia; 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN. 

 Kesimpulan dan saran yang diperoleh dari proses identifikasi permasalahan dan 

analisis data penelitian diharapkan mempunyai kegunaan baik untuk kalangan praktisi 

maupun kalangan akademisi. 

1. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

bahan masukan bagi masyarakat pengguna jasa perbankan serta bagi kalangan 

praktisi maupun teoritisi  dalam penyempurnaan kebijaksanaan dan politik hukum, 

dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta 

pembangunan dan pembaharuan hukum pada umumnya.  

2. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan dan dasar penelitian hukum perbankan lebih lanjut, sebagai bahan 

kepustakaan di bidang hukum, serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka 
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yang berkeinginan mendalami dan memahami mengenai aspek hukum perbankan 

dalam sistem hukum nasional. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum sehingga 

kemungkinan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori hukum. 

 

F. METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

 Pada bagian ini akan dikemukakan : Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, 

Metode Penentuan sampel, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data. 

1. Metode Pendekatan 

 Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan masalah pembinaan dan pengawasan 

perbankan di Indonesia. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk 

menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perbankan sebagaimana terjadi 

dalam praktek. 

2. Spesifikasi Penelitian 

 Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin  dicapai, maka tipe 

penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran (deskripsi) secermat 

mungkin mengenai obyek penelitian dengan pemilihan bahan yang representatif. Tipe 

perencanaan penelitian adalah penelitian hukum normatif, dalam pengertian 

sebagaimana dimasudkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yaitu penelitian 

yang meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.11 

 

3. Metode Penentuan Sampel. 

 Mengingat keterbatasan anggaran (dana), waktu dan demi efisiensi serta efektivitas 

penelitian ini, maka area sampel dan jumlahnya ditetapkan secara purposive-quota 

                                                        

 
11 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 

(Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 15. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 1986), 50. 
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sampling, yaitu pemilihan sampel dengan melihat ciri-ciri khusus dari responden yang 

jumlahnya telah ditentukan terlebih dahulu. 

 

4. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini, dipergunakan metode 

sebagai berikut : Sebelum dikemukakan populasi dari penelitian ini, maka terlebih dahulu 

akan dikemukakan lokasi penelitian. Sebagai lokasi penelitian ini adalah ditentukan 

seluruh wilayah Indonesia.  Adapun responden penelitian ini, adalah para pihak yang 

terlibat langsung dalam kegiatan penelitian ini, antara lain: DEPARTEMEN KEUANGAN, 

BANK INDONESIA, BANK PELAKSANA (PEMERINTAH DAN SWASTA), dan Instansi 

terkait lainnya. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan anggaran yang 

tersedia, dan data mengenai tingginya frekuensi pertumbuhan ekonomi maupun usaha 

perbankan disuatu daerah. 

 Bahan Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

4.3.1.  Bahan Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

penelitian. 

4.3.2.  Bahan Sekunder, terdiri dari : 

4.3.2.1.  Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait 

dengan permasalahan penelitian. 

4.3.2.2.   Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar dan 

konferensi-konferensi serta ulasan mass-media, termasuk 

ulasan dalam majalah hukum, majalah populer dan surat 

kabar) yang berkaitan dengan objek penelitian; 

4.3.3. Bahan Tersier, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Ensiklopedi dan 

Kamus Pendukung lainnya. 

 4.4. Alat Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

4.4.1.  Studi kepustakaan/Normatif (Library Studies), yaitu mempelajari 

berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, *-
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termasuk penelitian normatif mengenai peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan penelitian. 

4.4.2.  Studi Dokumen (Documentary Studies) dari bahan primer dan 

sekunder. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi : 

4.4.2.1.  Data terakhir mengenai permasalahan penelitian di daerah 

penelitian. 

4.4.2.2.  Daftar Pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup dan 

wawancara langsung dengan responden atas dasar guide 

line yang telah disiapkan sebelumnya. 

 

G. METODE ANALISIS DATA. 

 Metode analisis data  yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data 

yang berupa angka sedapat mungkin disajikan dalam bentuk angka. Sifat dan Bentuk 

Laporan penelitian ini, adalah Deskriptif-analitis. 

 

H. KERANGKA TEORI & KONSEPSIONAL. 

a. KERANGKA TEORI 

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah berupa kata, frasa, 

maupun kalimat yang memungkinkan terjadinya multiinterpretasi. Oleh karena itu 

dalam sub bagian kerangka konsepsional akan diuraikan mengenai batasan-batasan 

atau definisi dari istilah–istilah yang digunakan dalam penelitian ini disamping itu juga 

akan diuraikan kerangka pemikiran dari pakar atau penjelasan-penyelasan yang 

melatarbelakangi perlunya dilakukan pembinaan dan pengawasan perbankan. 

Secara etimologi pembinaan berasal dari terjemahan bahasa inggris 

development .Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan 

Oleh Departemen P dan K adalah : Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik.Sedangkan Menurut penjelasan pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndang-undang Nomor 10 
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tahun 1998, pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan 

peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan 

usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan operasional bank. 

Pengawasan berasal dari terjemahan bahasa Inggris monitoring atau 

supervision, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : Penilikan dan 

pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Sedangkan menurut penjelasan pasal 29 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1002 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud pengawasan dalam 

pasal tersebut adalah pengawasan yang tidak langsung yang terutama dalam bentuk 

pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank, dan 

pengawasan langsung (pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan). 

Pengawasan tidak langsung ( 0ff site supervision ) melakukan pengawasan 

kondisi bank secara individual, kelompok maupun keseluruhan dengan menelaah 

berbagai laporan yang oleh perbankan dengan tujuan untuk menilai apakah peraturan 

yang ditetapkan,asas usaha bank dan perkreditan yang sehat telah dipatuhi dan 

dilaksanakan secara konsisten dll. 

Pengawasan langsung  (on site Supervision ) melakukan pengawasan dengan 

mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh dilakukan secara berkala setahun sekali 

untuk mengetahui kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang 

dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsistensi pembuatan laporan 

yang disampaikan kepada otoritas pengawas bank.Selain itu juga pemeriksaan khusus 

yang memfokuskan pada pemeriksaan kredit dan aset berisiko lainnya atau usaha lain 

yang menurut pengawas perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah. 

Pengawasan Perbankan selain diatur didalam UU Perbankan dan UU Bank 

Indonesia, juga mengikuti standar pengawasan bank di tingkat internasional yaitu The 

Basel Committee on Bank Supervision, dimana Indonesia merupakan salah satu 

negara diluar negara penggagas (Group of Ten) yang telah mengadopsi produk 

kesepakatan The Basel Committee. 

Pelaksana fungsi pengawasan bank (otoritas pengawasan bank) dilakukan oleh 

Bank Sentral suatu negara. Fungsi otoritas pengawasan bank ditempatkan di bank 
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sentral sesuai fungsi pokok bank sentral, yaitu : Menetapkan dan melaksanakan 

kestabilan moneter; Mengatur dan menjaga kelancaran dan kestabilan sitem 

pembayaran; Mengatur dan mengawasi sistem perbankan. 

Tujuan pengawasan bank oleh Bank Indonesia adalah menciptakan perbankan 

yang sehat yang dapat memenuhi tiga aspek, pertama memelihara kepentingan 

masyarakat, beroperasi dengan sehat dan efisien dan mampu memenuhi kewajibannya 

terhadap masyarakat penyimpan dana, kedua berkembang secara wajar dan mampu 

memberikan pelayanan yang diperlukan masyarakat Indonesia dan ketiga bermanfaat 

bagi perkembangan ekonomi Indonesia  serta dapat menunjang pengendalian moneter 

dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi dan tercapainya kestabilan moneter. 

Sistem pengawasan pada saat ini antara lain didasarkan pada prinsip prudential 

regulation approach dan risk based approach yang bertolak dari sikap kehati-hatian 

dan mematuhi berbagai ketentuan kehati-hatian yang ditetapkan Bank Indonesia dan 

pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) dimana bank harus 

mengidentikasi profil risiko dari seluruh kegiatan usahanya selanjutnya Bank Indonesia 

melakukan pengawasan sesuai dengan risk profile dari bank tersebut.  Dalam bisnis 

perbankan, pengawasan tersebut pada umumnya dilaksanakan oleh otoritas 

pengawasan bank melalui kewenangan yang oleh undang-undang kepada satu tangan, 

yaitu Bank indonesia.  

N.W. Barber: 2001, “Prelude to the Separation of Powers”, Cambridge Law 

Journal, March 2001, antara lain menyatakan, bahwa : Dengan pemisahan fungsi, 

efisiensi penyelenggaraan suatu mandat pekerjaan akan terselenggara dengan baik 

dan akan lebih mudah untuk dimintai pertanggungjawaban yang menjadi wilayah 

kewenangannya. Pemisahan kekuasaan diperlukan karena jika kekuasaan itu menyatu 

pada satu badan, disitu tidak akan ada kebebasan. Teori tentang pemisahan fungsi ini, 

dalam kepustakaan dikenal sebagai “The Pincipal-agent theory”.
12

  

                                                        

 
12 Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M.” BANK INDONESIA Independensi, Akuntabilitas dan 

Transparansi, Penerbit: Fakultas Hukum  Universitad Al-Azhar Indonesia (UAI), Tahun 2007, 

halaman 20-21. 
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Dalam kaitan ini, Edward Rubin
13

 seorang ahli ekonomi internasional, 

mengatakan ketidakmampuan suatu badan usaha memenuhi kewajibannya, sering 

dilihat sebagai semacam suatu mekanisme evolusi yang dapat meningkatkan 

kesehatan dari dunia usaha secara keseluruhan, namun bagi bank insolvensi 

dipandang sebagai suatu bencana sosial (social disaster). Berbagai kasus bank 

bermasalah pasca deregulasi menunjukkam bahwa, pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan bank oleh Bank Indonesia, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Kegagalan (failure) tersebut antara lain disebabkan kelemahan internal bank dalam 

hal: seleksi nasabah kredit; administrasi agunan kredit; pengawasan penggunaan 

kredit; penagihan kembali kredit. Kelemahan internal itu mencerminkan bahwa tidak 

dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh alat pengaman the four C (capital, 

character, collateral, capacity). Pemberian kredit belum dijamin dengan agunan yang 

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, dan tidak memiliki nilai minimal sebesar kredit 

yang diterimanya. 

Menurut Iwan Jaya Aziz dari Cornell University,14 kelemahan struktural sektor 

perbankan dan korporasi dipicu oleh praktik dan perilaku Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN). Pandangan ini senada dengan pemikiran Joseph Stern dari Harvard 

University yang menyatakan bahwa inkonsistensi dalam implementasi kebijakan 

ekonomi disebabkan oleh perkembangan praktik crony capitalism, yang memunculkan 

situasi distortif dan proteksi pada satu sektor ekonomi yang membawa preseden buruk 

ke sektor lainnya sehingga menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost). Sementara 

itu, menurut Ernest Stern dari JP Morgan, tidak ada pilihan bagi pemerintah Indonesia 

                                                        
13 Edward Rubin : “Communing with Disaster, What We Can Learn from the Jusen and the 

Saving and Loan Crises”, Law and Policy in International  Business 29: “for ordinary businesses, 

insolvency is viewed as a quasi-Darwinian mechanism that improves the health of the corporate 

herd, but for banks it is viewed as a social disaster”, sebagaimana dikutip dalam  paper Curtis J. 

Milhaupt  : Japan’s Experience with Deposit Insurance and failing Banks : Implications for 

Financial Regulatory Design, March 1999. 

 

 
14 Ibid. 3. 
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kecuali menutup semua bank bermasalah yang tidak bisa diselamatkan. Rekapitalisasi 

bank, bukan merupakan alternatif baik. 

b. KERANGKA KONSEPSIONAL 

 Untuk menyamakan persepsi dalam memahami penelitian ini, maka perlu 

ditetapkan terlebih dahulu definisi operasional dari konsep yang akan dipakai dalam 

penulisan laporan penelitian ini. Hal ini penting sebagai pegangan pelaksanaan 

penelitian, antara lain sebagai berikut: 

 

• PEMBINAAN 

• Pengertian Pembinaan Bank mengandung arti yang sangat luas, yakni: "usaha, 

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik".  

• Pembinaan Dalam Arti Sempit, yaitu pembinaan perbankan adalah mencakup 

formulasi aturan mengenai pasar industri perbankan serta aturan prudensial.  

• Secara umum tujuan pembinaan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk 

meningkatkan keyakinan dari siapapun yang berkepentingan, bahwa bank-bank 

dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan 

profesional serta tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan masyarakat 

yang menyimpan dananya di bank.  

• Dalam bahasa yang lebih teknis, tujuan umum dari pembinaan dan pengawasan 

adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yaitu perbankan yang dapat 

memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar 

 

• PENGAWASAN 

• Mengawasi adalah mengamat-amati dan menjaga baik-baik. 

• Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan, serta pengarahan kebijakan 

jalannya perusahaan. 
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• Pengawasan bank merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk 

menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial 

industri perbankan untuk memelihara kesehatan bank.  

• Pemeriksaan bersifat: administratip, yakni untuk sekedar memenuhi aturan 

formal;  

• Pemeriksaan bersifat antisipatip, yakni menganalisis kemungkinan kejadian 

dimasa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini. 

 

• PEMISAHAN 

• Pemisahan adalah perbuatan memisah atau memisahkan; pemecahan 

(pembedaan)
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I. JADWAL PENELITIAN. 

 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian Hukum 
Tentang  
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BAB II 

  PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

PERBANKAN DI INDONESIA 

 

A. KEWENANGAN BANK INDONESIA. 

 Pengertian Pembinaan Bank, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : 

Balai Pusata, edisi kedua, 1991), pembinaan mengandung arti yang sangat luas, yakni : 

"usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik". Dalam hal ini, pembinaan perbankan dapat 

diartikan dalam arti sempit dan luas : 

1. Pembinaan Dalam Arti Sempit : pembinaan perbankan adalah mencakup formulasi 

aturan mengenai pasar industri perbankan serta aturan prudensial yang berlaku 

pada industri itu. 

(a) Aturan mengenai pasar industri perbankan, antara lain, mengatur tentang tata cara 

pendirian dan kantor cabangnya, jenis kegiatan, akses pada kegiatan yang 

mencakup transaksi valuta asing, kriteria pemilik dan pimpinannya serta persaingan 

pada sisi aktiva maupun sisi passiva pembukuan bank. 

(b) Aturan prudensial perbankan meliputi persyaratan modal awal maupun rasio modal 

terhadap kemungkinan risiko yang dihadapinya, BMPK - batas maksimum 

pemberian kredit ("legal lending limits"), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) 

maupun posisi luar negeri (Net Open Position), rasio cadangan minimum, cadangan 

penghapusan aktiva produktip (kredit macet), transparansi pembukuan berdasarkan 

standar akuntansi serta audit. 

2. Pembinaan Dalam Arti Luas. Selain ditentukan oleh pembinaan ,dan pengawasan, 

kesehatan industri perbankan juga ditentukan oleh lingkungan perekonomian dan 

iklim usaha yang mereka hadapi. Oleh karena itu, pembinaan industri perbankan 

secara luas juga ditentukan oleh kebijakan ekonomi makro Pemerintah, serta pilihan 
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instrumen yang dipergunakannya untuk mengejar sasaran ekonominya, gejolak 

ekonomi internasional maupun oleh kualitas penyelenggaraan pemerintahan ('good 

governance'). Khusus mengenai kelompok bank negara, 'good governance' juga 

menyangkut hubungannya dengan Pemerintah maupun kriteria yang dipergunakan 

untuk mengukur sukses tidaknya usaha mereka. 

 Pengawasan Bank adalah merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk 

menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan 

untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratip, 

yakni untuk sekedar memenuhi aturan formal. Dilain pihak, pemeriksaan juga bersifat 

antisipatip, yakni menganalisis kemungkinan kejadian dimasa depan berdasarkan fakta 

yang tersedia hingga masa kini. 

 Pemeriksaan bank dapat dibedakan antara pemeriksaan internal dan eksternal. 

Pemeriksaan internal itu dilakukan oleh : (a) pemilik bank, (b) pimpinan usaha bank dan (c) 

deposan.  Pemilik memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya erosi modal investasi 

mereka dan mengupayakan agar modal investasi tersebut memberikan balas jasa yang 

sebesar-besarnya. Pimpinan usaha bank digaji untuk memelihara kesehatan bank sebagai 

badan usaha. Untuk mencegah erosi deposito mereka, deposan menuntut kebenaran 

laporan keuangan bank. Dalam kaitan ini, hanya dibahas mengenai pengawasan eksternal 

yang dilakukan pada industri perbankan. Selama ini, pembinaan dan pengawasan 

(eksternal) bank di Indonesia adalah dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. 

Tanggung jawab Bank Indonesia semakin meluas karena pembinaan dan pengawasan 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun lembaga keuangan non-bank dialihkan kepada 

bank sentral setelah Pakto. Tadinya, pembinaan dan pengawasan bank sekunder 

dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia  sedangkan pembinaan dan pengawasan lembaga 

keuangan non-bank diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, 

Departemen Keuangan. 

 Dalam hal Instrumen Kebijakan Moneter, berdasarkan pasal 10 UU No. 23 tahun 

1999 tentang Bank Indonesia, sebagai  Bank sentral mempunyai kewenangan  melalui: 
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a. pengaturan langsung dengan menggunakan kekuasaannya sebagai otoritas 

moneter; 

b. secara tidak langsung melalui kebijakannya dalam mempengaruhi kondisi pasar 

uang serta jumlah maupun harga likuiditas yang bersumber daripadanya. 

 Kemandirian (Independensi) Bank Sentral, dengan telah diundangkannya UU No.23 

tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dalam pasal 4 UU tersebut, ditegaskan bahwa 

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Pengalaman sejarah 

menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas bank sentral di berbagai negara, sangat 

memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Tujuan memandirikan 

bank sentral ini tidak lain adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi, terutama untuk 

menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Atau dengan kata lain menjaga agar tingkat 

inflasi serendah mungkin. Konsep kemandirian ini adalah sejalan dengan konsep bahwa 

yang dapat menggerakkan dan mendayagunakan ekonomi secara maksimal adalah 

kemandirian. Dan untuk melaksanakannya diperlukan keahlian tekhnis, keadaan 

perekonomian yang baik dari negara yang bersangkutan dan adanya koordinasi para 

aparat penyelenggara pemerintahan. 

 Kemandirian pembina dan pengawas perbankan ini, menjadi semakin penting artinya 

dalam rangka menghadapi arus globalisasi terutama dalam era globalisasi. Dengan arus 

globalisasi kita tidak dapat menghalangi masuknya tenaga kerja asing ataupun 

pertumbuhan bank-bank asing ke Indonesia yang lebih profesional baik dari sisi sumber 

daya manusia, permodalan, sistem, prosedur dan teknologi serta kecanggihan lainnya. Hal 

ini mengisyaratkan bahwa perbankan nasional membutuhkan suatu industri perbankan 

yang tangguh. Untuk mencapai industri perbankan yang tangguh, bank secara individual 

disamping harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, terutama harus 

menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking principal) sebagaimana ditetapkan 

dengan Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Prinsip kehati-hatian 

bank merupakan prinsip yang harus diterapkan bank dalam menjalankan kegiatan 

usahanya mengingat usaha pokok bank adalah menghimpun dana masyarakat yang 
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kelebihan dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang 

kekurangan dana. 

 Selain itu, bank sebagai unit usaha juga dituntut untuk mampu menyediakan sumber 

pembiayaan bagi usaha-usaha produktif yang dapat mendorong berkembangnya 

perekonomian nasional. Oleh karena itu, adalah suatu kenyataan bahwa bank memiliki 

posisi yang strategis dan kunci dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan, 

khusunya sebagai sarana pengendalian moneter oleh bank sentral dan dengan demikian 

efisiensi dan efektivitasnya perlu selalu dijaga dan ditumbuhkembangkan. Adanya 

pengaruh yang berarti bagi masyarakat dan sistem perbankan, membuat banyak pihak 

berkepentingan terhadap otoritas moneter, yaitu masyarakat khususnya nasabah bank, 

pemilik, pengurus/karyawan bank serta Pemerintah. Mengingat banyaknya pihak yang 

berkepentingan terhadap kesehatan bank serta dalam rangka menciptakan dan menjaga 

sistem perbankan nasional yang sehat yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka Bank 

Indonesia sebagai otoritas pembina dan pengawas perbankan harus diberi wewenang 

tunggal oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

perbankan. Secara umum tujuan pembinaan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk 

meningkatkan keyakinan dari siapapun yang berkepentingan, bahwa bank-bank dari segi 

finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional serta bahwa di 

dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan 

nasabah penyimpan. 

 Menurut analisis Tim, dapat dikemukakan bahwa, dalam bahasa yang lebih teknis, 

tujuan umum dari pembinaan dan pengawasan bank adalah menciptakan sistem 

perbankan yang sehat, yang memenuhi tiga aspek sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan 

baik, berkembang secara wajar (dalam arti di satu pihak memperhatikan faktor resiko 

seperti kemampuan baik dari segi sistem, finansial, maupun sumber daya manusia, 

sedangkan di lain pihak memperhatikan  kenyataan bahwa bahwa pelayanan jasa 

perbankan pada saat ini belum dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat Indonesia 

disamping adanya keinginan bahwa perbankan sebagai pusat teknologi dan inovasi 

mampu secara efektif mencari dan mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali di 
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dalam masyarakat) dan kemanfaatan bank dalam menunjang pengendalian moneter serta 

perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini penting mengingat jangan sampai perbankan di 

Indonesia hanya mampu memanfaatkan sumber-sumber yang berada di Indonesia tanpa 

dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

ekonomi secara nasional maupun kestabilan moneter. 

 Berdasarkan analisis Tim dapat dikemukakan bahwa, pada dasarnya pembinaan dan 

pengawasan bank dapat dilaksanakan oleh otoritas pengawasan melalui empat 

kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (power to license), kewenangan untuk 

mengatur (power to regulate), kewenangan untuk mengendalikan (power to control) dan 

kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to impose sanction). Berdasarkan 

Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada pasal 7 

sampai dengan pasal 35, antara lain ditegaskan bahwa : Bank Indonesia diberi tugas untuk 

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran 

sistem pembayaran; serta mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya ditetapkan bahwa 

Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan : memperluas, memperlancar dan 

mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan clearing antar bank; 

menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank; 

memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat. 

 Dalam kaitan tersebut, kesehatan bank merupakan aspek yang wajib dipatuhi bank. 

Mengingat hal tersebut  maka Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap perbankan. Bank Indonesia, sebagai otoritas pengawas bank, dibekali dengan 

kewenangan yang berkaitan untuk mengatur perbankan, baik berupa perizinan, 

mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang memberikan landasan kerja yang sehat bagi 

bank (regulation), serta mengawasi dan memberikan pembinaan kepada bank dalam 

pelaksanaannya dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya sistem perbankan yang 

sehat (supervision). Sebagai konsekuesinya, Bank Indonesia juga dibekali kewenangan 

untuk mengenakan sanksi kepada bank, agar bank menjalankan usahanya berdasarkan 

prinsip kehati-hatian. Untuk dapat melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan 

tersebut secara maksimal, maka tidak ada cara lain, selain memandirikan Bank Indonesia 
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sebagai pembina dan pengawas perbankan nasional, yang independen, bebas dari segala 

interfensi, campur tangan pihak manapun termasuk pemerintah. 

 Dengan demikian diharapkan Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan 

kewenangannya tanpa ganjalan, ganggungan, interfensi dari pihak-pihak lain yang 

mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Kemandirian Bank Sentral dimaksud, harus 

mandiri terlepas dari pengaruh pemerintah, kewenangan mengawasi dan melakukan 

pembinaan terhadap perbankan nasional, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur 

Bank Sentral, harus dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral juga harus bertanggungjawab kepada DPR.  

 

a.1. Kedudukan Sebagai Bank Sentral. 

 Dengan ditetapkannya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia, maka 

dapat ditegaskan bahwa Bank Indonesia bukan suatu bank Umum atau Bank Perkreditan 

Rakyat dalam sistem perbankan di Indonesia. Ketentuan UU No.10 tahun 1998 hanya 

menetapkan terdapatnya dua jenis bank yang melakukan usaha Perbankan di Indonesia, 

yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut melakukan 

kegiatan intermediasi di antara anggota-anggota masyarakat di Bidang perbankan. Dalam 

penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No.23 Tahun 1999 jo UU No.4 tahun 2003 tentang Bank 

Indonesia, dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan Bank Sentral adalah lembaga 

negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari 

suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan 

fungsi sebagai 'Lender of the last resort'. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan 

mencapai dan memeliahara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan 

intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Walaupun demikian dalam 

rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktivitas perbankan 

yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral dan sesuai dengan 

Penjelasan Pasal 23 ayat (3). Undang-Undang Dasar 1945 disebut Bank Indonesia". 
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Dengan demikian jelaslah bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral tidak sama dan 

tidak termasuk sebagai suatu jenis bank sebagaimana diatur oleh UU No.10 tahun 1998. 

 

2. Kedudukan Sebagai Lembaga Negara 

 Ketentuan UU No.23 Tahun 1999 secara tegas menetapkan Bank Indonesia 

sebagai lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan 

atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU Bank 

Indonesia 1999. Sehubungan dengan itu dapat diketahui sebagai berikut: 

 a. Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen dan 

didirikan  berdasarkan undang-undang (pasal 4 ayat (2)). 

 b. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya berada di luar pemerintahan 

dan atau lembaga lainnya (penjelasan pasal 4 ayat (2)). 

 c. Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya menyampaikan laporan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 58). 

d.  Laporan keuangan Bank Indonesia diperiksa oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan dan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR (pasal 61). 

 

 Menurut analisis Tim dapat dikemukakan bahwa: dalam ketatanegaraan di 

Indonesia terdapat lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi 

negara menurut sistem ketatanegaraan dalam UUD 1945, dan TAP MPRS 

No.X/MPRS/1966 hanya dikenal Eksekutif, Legislatif, Makhamah Agung, Dewan 

Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan. Tidak disebutkan adanya Bank 

Indonesia. Untuk itu, dimasa mendatang guna menjamin independensi otoritas moneter, 

perlu ditetapkan Bank Indonesia sebagai lembaga tinggi negara dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia.  

 

3. Kedudukan sebagai Badan Hukum 

 UU Bank Indonesia 1999 memberikan kedudukan sebagai badan hukum kepada 

Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, berdasarkan analisis Tim dapat dikemukakan, bahwa : 
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menurut teori ilmu hukum, suatu badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban serta 

kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pemiliknya sehingga dapat bertindak 

sebagai subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang dilakukannya. Suatu badan 

hukum sebagai subjek hukum dapat terpisah dari pemiliknya. Mengenai kedudukan Bank 

Indonesia sebagai badan hukum itu diperjelas dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) UU Bank 

Indonesia 1999 sebagai berikut : "Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum 

dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank 

Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Selain itu Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang untuk 

menetapkan peraturan dan sanksi dalam batas kewenangannya." Kalimat terakhir dari 

penjelasan pasal 4 ayat (3) tersebut di atas secara tegas menyebutkan bahwa Bank 

Indonesia sebagai badan hukum publik. 

 Dengan demikian, sehubungan dengan ketentuan UU Perbankan 1998 yang 

berkaitan dengan pengaturan mengenai perizinan, Pembinaan dan pengawasan bank, 

pembinaan dan pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang 

terkait dengan kewenangan Bank Indonesia sudah menunjukkan tugas dan wewenang 

Bank Sentral sebagai suatu badan hukum publik di Indonesia. Sebagai badan hukum 

publik, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih luas dari badan hukum perdata, 

misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik 

mempunyai kekuatan mengikat seluruh anggota masyarakat. 

 Berdasarkan analisis Tim, dapat dikemukakan bahwa : dari uraian mengenai 

ketentuan yang mengatur kelembagaan Bank Indonesia yang tercantum di dalam undang-

undangnya dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan UU Perbankan 1998, kiranya cukup 

menunjukkan kemandirian Bank Indonesia dari segi kelembagaannya. Dengan demikian 

ketentuan kelembagaan yang ter cantum dalam UU Bank Indonesia 1999 kiranya sudah 

cukup mengatur kedudukan bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas-

tugasnya di bidang moneter di Indonesia. 

 

b. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia. 
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 Sebagai suatu lembaga negara, UU Bank Indonesia 1999 menetapkan tujuan dan 

tugas yang harus dilaksanakan. Ketentuan pasal 7 UU Bank Indonesia 1999 menetapkan 

tujuan Bank Indonesia sebagai berikut :"Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah". Selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 tersebut 

dijelaskan sebagai berikut : "Kestabilan nilai rupiah yang dimaksudkan dalam pasal ini 

adalah kestabilan nilai rupiah terhadap nilai barang dan jasa, serta terhadap mata uang 

negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur atau tercermin dari 

perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur 

dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara 

lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat". Untuk mencapai tujuan Bank 

Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 serta penjelasannya tersebut, maka UU 

Bank Indonesia 1999 menetapkan tugas utama Bank Indonesia sebagaimana tercantum 

dalam pasal 8 di bawah ini : "Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut : 

 a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

 b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

 c. mengatur dan mengawasi bank." 

 

 Penjelasan pasal 8 menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut: "Pelaksanaan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai 

kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 

dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan 

suku bunga efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem 

pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari 

pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem 

pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal tersebut memerlukan sistem 

perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi 

bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian 
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moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui 

sistem perbankan." 

 

 Berdasarkan analisis Tim dapat dikemukakan, bahwa : dalam UU Bank Indonesia 

1999, tugas-tugas yang ditetapkan dalam pasal 8 tersebut dirinci lebih lanjut pada pasal 10 

sampai dengan pasal 35, pada prinsipnya dari rincian tugas-tugas yang tercantum dalam 

pasal-pasal tersebut, fungsi suatu Bank Sentral sudah cukup dianut oleh Bank Indonesia. 

Pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia dalam rangka tujuan mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah memerlukan kemandirian Bank Indonesia agar mencapai hasil yang 

efektif dan efesien. Kemandirian Bank Indonesia untuk melaksanakan tugasnya tersebut 

ditegaskan oleh ketentuan pasal 9 UU Bank Indonesia yang melarang campur tangan 

pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan kewajiban Bank Indonesia 

menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan tersebut. Ketentuan pasal 9 UU 

Bank Indonesia 1999 menetapkan sebagai berikut : 

 "(1) Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 

pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8." 

  (2) Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur 

tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya." 

 

 Ketentuan pasal 9 tersebut di atas diperjelas lebih lanjut dalam penjelasan ayat (1)-

nya sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank 

Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya. Yang dimaksud 

dengan segala bentuk campur tangan adalah segala perbuatan pihak lain yang secara 

langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank 

Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan 

wewenangnya berdasarkan  undang-undang ini secara efektif. Tidak termasuk dalam 

pengertian campur tangan adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan 

teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undang ini."  
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 Menurut analisis Tim dapat dikemukakan, bahwa : berdasarkan ketentuan pasal 9 

serta penjelasannya tersebut, kiranya mengenai kemandirian Bank Indonesia untuk 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sudah cukup jelas. Pemerintah 

ataupun lembaga-lembaga lain tidak boleh turut campur dalam atau mempengaruhi 

sesuatu kebijakan yang akan diputuskan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan 

tugas-tugasnya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Ketentuan pasal 9 UU 

Bank Indonesia 1999 sangat berbeda dengan ketentuan yang mengatur tugas Bank 

Indonesia yang tercantum dalam UU Bank Indonesia 1968. Ketentuan UU Bank Indonesia 

1968 menunjukkan adanya keterkaitan Bank Indonesia dengan pemerintah dalam 

menjalankan tugas pokoknya, yaitu Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pokoknya 

harus berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah (yang dibantu oleh 

suatu Dewan Moneter). 

 

c. Dewan Gubernur Bank Indonesia. 

 Sebagai suatu lembaga negara yang melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan 

oleh undang-undangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas 

seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) 

orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur (pasal 36 dan pasal 37). 

Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta mewakili 

Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan (dengan kemungkinan untuk memberikan 

pelimpahan wewenang) (pasal 38 dan pasal 39). Dari beberapa ketentuan lainnya dalam 

UU Bank Indonesia 1999 dapat diketahui adanya kepastian hukum bagi jabatan dan 

pejabat yang menjabat anggota Dewan Gubernur tersebut yang pada hakekatnya sangat 

mendukung tentang kemandirian Bank Indonesia, antara lain mengenai : 

a. Perlindungan hukum bagi anggota Dewan Gubernur dan pejabat Bank Indonesia 

yang telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan 

wewenangnya. Ketentuan pasal 45 UU Bank Indonesia 1999 menetapkan sebagai 

berikut : "Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan atau pejabat 
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Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau 

kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik." 

b. Perlindungan hukum Untuk masa jabatan anggota dewan Gubernur sehingga dapat 

dilaksanakan secara penuh oleh yang bersangkutan. Ketentuan pasal 48 UU Bank 

Indonesia 1999 menetapkan sebagai berikut : "Anggota Dewan Gubernur tidak 

dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan 

mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, atau berhalangan 

tetap." 

 

 Menurut analisis Tim dapat dikemukakan, bahwa : di samping hal-hal tersebut di 

atas, mengenai ketentuan-ketentuan yang diktumnya mengatur penunjukan Gubernur dan 

Deputi Gubernur Senior berdasarkan usul dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat serta penunjukan Deputi Gubernur berdasarkan usul Gubernur 

dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, adalah juga 

mendukung kemandirian Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara di luar 

pemerintah, terutama ditinjau dari peranan pemerintah yang biasanya sangat berpengaruh 

dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. 

 

d. Hubungan dengan Pemerintah. 

 Beberapa ketentuan UU Bank Indonesia 1999 sepanjang mengenai hubungan Bank 

Indonesia dengan pemerintah juga menegaskan kemandirian Bank Indonesia sebagai 

lembaga negara di luar pemerintah. Ketentuan tersebut antara lain mengenai : 

a. Kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat dan atau mengundang Bank 

Indonesia dalam sidang kabinet. Dalam hal ini kehadiran Bank Indonesia dalam 

sidang kabinet adalah berdasarkan suatu permintaan dan undangan dari 

pemerintah terlebih dahulu. Kiranya dapat diartikan bahwa tidak lagi terdapat suatu 

hubungan antara atasan dan bawahan yang bersifat perintah yang menghilangkan 

kemandirian Bank Indonesia. 
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 Ketentuan pasal 54 ayat (1) UU Bank Indonesia 1999 menetapkan sebagai berikut : 

"Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan atau mengundang Bank 

Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan 

keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang 

termasuk kewenangan Bank Indonesia." 

 

b. Larangan bagi bank Indonesia memberikan kredit kepada pemerintah dengan 

ancaman batal jika larangan tersebut dilanggar. Dengan demikian pemerintah tidak 

dapat memerintahkan kepada Bank Indonesia agar memberikan kredit untuk 

sesuatu kebutuhan pembiayaan yang tidak dapat didanai sendiri oleh pemerintah. 

Bank Indonesia harus menolak suatu permohonan kredit yang diajukan oleh 

Pemerintah walaupun tujuan penggunaan kredit tersebut oleh Pemerintah bagi 

kepentingan peningkatan rakyat banyak. Sementara itu pembatalan perjanjian kredit 

itu dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dan atau masyarakat kepada 

Mahkamah Agung (penjelasan pasal 56 ayat (2)). 

 

 Menurut analisis Tim, dapat dikemukakan bahwa : ditinjau dari segi hukum, UU 

Bank Indonesia 1999 telah cukup menunjukkan Independensi Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral dan sebagai lembaga negara, dilihat dari tugas utamanya yang meliputi : 

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; 

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; 

c. mengatur dan mengawasi bank (walaupun dalam hal ini masih perlu pengaturan 

lebih lanjut sehubungan dengan ketentuan tugas mengawasi bank yang akan 

dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan 

akan dibentuk dengan undang-undang). 

 

 Keterkaitan dengan ketentuan UU Perbankan 1998 terutama dapat diperhatikan 

dari ketentuan yang mengatur tentang tugas mengawasi bank yang nantinya akan 

dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang akan dibentuk dengan 

undang-undang (pasal 34). Dalam hal ini sejauh mana ketentuan-ketentuan dari undang-
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undang yang akan mengatur lembaga pengawasan sektor jasa keuangan termaksud akan 

mencantumkan pengaturan kepentingan tugas Bank Indonesia, antara lain dalam 

melakukan pengaturan terhadap lembaga perbankan di Indonesia. Keterkaitan tersebut 

menjadi sangat penting mengingat tugas mengatur dan mengawasi bank termasuk salah 

satu tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana diperintahkan oleh 

undang-undangnya. 

 Menurut analisis Tim Penelitian, beberapa ketentuan mengenai pembinaan dan 

pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan UU Perbankan nomor 7 tahun 

1992 jo UU Nomor 10 tahun 1998 perlu diantisipasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

UU Bank Indonesia Nomor 23 tahun 1999  jo UU Nomor 3 Tahun 2004, karena sebagian 

dari tugas dan wewenang pengawasan tersebut akan beralih ke lembaga pengawasan lain 

(OJK). Sementara itu tugas pengaturan kegiatan-kegiatan perbankan akan tetap berada 

pada Bank Indonesia. 

  

B. PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK 

 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Bank Indonesia sebagai otoritas 

pembina dan pengawas perbankan di Indonesia mempunyai wewenang melakukan 

pembinaan dan pengawasan bank yang salah satunya melakukan penilaian tingkat 

kesehatan bank. Untuk dapat melaksanakan wewenang tersebut, diperlukan peraturan 

perundang-undangan sebagai dasar  hukum bagi Bank Indonesia, yaitu : 

a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia (LN. Tahun 1999 Nomor 66). 

 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 

berikut penjelasannya, Bank Indonesia diberi tugas untuk memajukan perkembangan yang 

sehat dari urusan perbankan serta menjaga kepentingan masyarakat yang 

mempercayakan uangnya kepada bank-bank.  

 Selanjutnya dalam Pasal 15 s/d 23 UU No.23/1999 jo UU No.3 Tahun 2004, antara 

lain ditetapkan bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan : 
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• Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan 

menyelenggarakan clearing antar bank; 

• Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank-bank; 

• Memberikan bimbingan kepada bank-bank guna penatalaksanaan bank secara sehat. 

 Untuk menilai tingkat kesehatan bank, maka Bank Indonesia berdasarkan ketentuan 

Pasal 28 meminta laporan yang dianggap perlu dan mengadakan pemeriksaan terhadap 

segala aktivitas bank-bank guna mengawasai pelaksanaan ketentuan yang telah 

dikeluarkan dalam bidang perbankan seperti tercantum dalam pasal 29 dan pasal 30. 

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan UU No. 

10 tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472). 

 Sejalan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999, maka Undang-Undang No.10 

Tahun 1998 memberikan wewenang dan kewajiban bagi Bank Indonesia untuk membina 

serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang 

bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk dan nasehat, bimbingan dan 

pengarahan, maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan 

tindakan-tindakan perbaikan, sehingga pada akhirnya Bank Indonesia dapat menetapkan 

arah pembinaan dan pengembangan bank baik secara individual maupun secara 

keseluruhan. 

 Dalam UU N0. 10 Tahun 1998, BAB V tentang PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, 

pada Pasal 29 (perubahan), ditetapkan bahwa : 

(1). Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 

(2). Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan 

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, 

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib 

melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. 
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(3). Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan 

melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak 

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada 

bank. 

 

 Dalam Penjelasan ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), disebutkan, bahwa yang dimaksud 

dengan pembinaan dalam ayat (1) ini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan 

cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, 

kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional bank. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama 

dalam bentuk pengawasan pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan 

evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang 

disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, BI diberi 

kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik 

yang bersifat preventif maupun represif. Di lain pihak, bank wajib memiliki dan 

menerapkan sistem pengawasan itern dalam rangka menjamin terlaksananya 

proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan 

prinsip kehati-hatian. Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari 

masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu 

terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. 

 

(4). Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai 

kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah 

yang dilakukan melalui bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan 

timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh 

informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang 

sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan; Informasi tersebut 

dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset; Apabila 
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informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan 

ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara 

penempatan dana dari nasabah atau pembelian / penjualan surat berharga untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya. 

 

(5). Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain: 

 a. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan; 

 b. Kriteria penilaian tingkat kesehatan; 

 c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan; 

 d. Pedoman pemberian informasi kepada nasabah. 

 

 Selain itu, dalam rangka pembinaan dan pengawasan bank, dalam Pasal 30 UU No. 

10 tahun 1998, ditegaskan : 

 

(1). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan 

penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia. 

 

(2). Bank atas permintaan Bani Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi 

pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib 

memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari 

segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang 

bersangkutan. Kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia diperlukan mengingat 

keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank. 

Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana 

masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Kepercayaan 

masyarakat terhadap lambaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila 
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lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. 

Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang 

disampaikan oleh bank, BI diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-

buku dan berkas-berkas yang ada pada bank. 

 

(3). Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia. 

 

 Pembinaan dan pengawasan bank dalam rangka memberikan perlindungan 

terhadap simpanan dana nasabah, dalam Pasal 37 (diubah) ditetapkan : 

(1). Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan 

usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar: 

 a. Pemegang saham menambah modal; 

 b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan / atau direksi bank; 

 c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip 

Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan 

modalnya; 

 d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 

 e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh 

kewajiban; 

 f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank 

kepada pihak lain; 

 g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan / atau kewajiban bank kepada 

bank atau pihak lain. 

 

C. SISTEM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK. 

 Bank adalah suatu badan usaha perantara keuangan yang usaha pokoknya 

menerima dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada 

masyarakat yang kekurangan/membutuhkan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan 
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dana menyimpan uangnya di bank tanpa menerima jaminan yang bersifat kebendaan, 

sehingga kesediaan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank semata-mata 

dilandasi kepercayaan bahwa uangnya dapat kembali pada waktunya pada saat 

dibutuhkan ditambah dengan bunga sebagai penghasilannya.  

 

 Dengan demikian, bank adalah suatu lembaga yang kontinuitas usahanya akan 

terpelihara bila dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dirinya, sehingga dalam 

rangka menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus dapat memelihara kesehatannya 

secara baik. Pemeliharaan kesehatan bank tidak saja penting bagi kontinuitas usahanya, 

akan tetapi juga penting bagi sistem perbankan secara keseluruhan. Bank yang secara 

individual sehat dalam arti : dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik; 

berkembang secara wajar; dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia, akan 

berpengaruh positif terhadap tercapainya sistem perbankan yang sehat dan efisien, 

sedangkan yang secara individual tidak sehat akan berpengaruh negatif terhadap 

kepercayaan masyarakat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap perkembangan 

perbankan secara nasional.   

 Adanya pengaruh yang berarti bagi masyarakat dan sistem perbankan, membuat 

banyak pihak berkepentingan terhadap kesehatan bank, yaitu masyarakat khususnya 

nasabah bank, pemilik, pengurus/karyawan bank serta Pemerintah. 

a. Bagi masyarakat : bank yang sehat akan dapat menciptakan produk pelayanan 

bank yang diperlukan dan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya serta 

terpenuhinya sumber pembiayaan bagi pembangunan ekonomi dan terciptanya 

kelancaran lalu lintas pembayaran. 

b. Bagi nasabah :  bank yang sehat akan dapat menjamin kepentingan terhadap 

keamanan dana nasabahnya yang disimpan dan terjamin pengembalian dananya 

pada waktunya atau pada saat dibutuhkan, sedangkan nasabah peminjam dana 

berkepentingan terhadap dipenuhinya kebutuhan akan dana dalam rangka 

pembiayaan usahanya dengan tingkat suku bunga yang memadai. 
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c. Bagi pemilik : bank yang sehat akan dapat menjamin penghasilan yang wajar atas 

investasi yang telah dilakukannya dan dapat berkembangan dengan baik. 

d. Bagi pengurus dan karyawan bank : bank yang sehat akan dapat menjaga 

kontinuitas usaha bank yang tidak hanya menyangkut sebagai sumber 

pendapatannya, tetapi juga merupakan kebanggaan karena sebagai pengelola 

dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

e. Bagi Pemerintah : bank yang sehat akan dapat mewujudkan terciptanya sistem 

perbankan yang sehat sehingga kepentingan masyarakat dalam pelayanan jasa 

perbankan dapat terjamin, dapat menunjang terciptanya stabilitas moneter dan 

merupakan sumber dana dalam menunjang terlaksananya pembangunan nasional. 

 Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan terhadap kesehatan bank serta 

dalam rangka menciptakan dan menjaga sistem perbankan nasional yang sehat yang 

berdasarkan prinsip kehati-hatian, maka Bank Indonesia sebagai otoritas pembina dan 

pengawas perbankan diberi wewenang tunggal oleh undang-undang untuk melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan, yang salah satu pelaksanaannya 

adalah dengan melakukan penilaian terhadap kesehatan bank. 

 Pola pembinaan dan pengawasan terhadap bank dikaitkan dengan 

kelembagaannya, pada saat ini dikenal ada tiga pola : 

a. Kewenangan untuk membina dan mengawasai bank dilaksanakan oleh bank 

sentral. Pola ini antara lain dianut oleh Inggris, Belanda, Malaysia dan Indonesia. 

Sesuai dengan Undang-undang Perbankan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 

merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membina 

dan mengawasi perbankan. 

b. Dibentuk suatu lembaga tersendiri diluar organisasi bank sentral yang bertugas 

untuk mengawasi perbankan. Pola ini antara lain dianut oleh Perancis, Jerman dan 

Austria. Di negara-negara tersebut pengawasan perbankan dilaksanakan oleh 

lembaga terpisah dari bank sentral, namun tetap mempunyai tingkat keterkaitan 

tertentu dengan bank sentral. 
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c. Negara memberikan kewenangan bersama kepada bank sentral dan lembaga 

lainnya untuk mengawasi perbankan. Amerika menganut pola ini, dimana 

kewenangan pengawasan bank diberikan kepada Federal Reserve System, kepada 

Office of the Controller of the Currency, kepada Federal Deposit Insurance 

Corporation, dan kepada Banking Departement dari masing-masing negara bagian. 

Demikian pula di Jepang, pengawasan dilakukan oleh Bank of Japan sebagai bank 

sentral dan Departemen Keuangan. 

 Pada dasarnya pembinaan dan pengawasan bank dapat dilaksanakan oleh otoritas 

pengawasan melalui empat kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (power to 

license), kewenangan untuk mengatur (power to regulate), kewenangan untuk 

mengendalikan (power to control) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to 

impose sanction). 

a. Power to license  : memungkinkan dapat ditetapkannya ketentuan dan persyaratan 

pendirian suatu bank. Kewenangan ini merupakan seleksi paling awal terhadap 

kehadiran suatu bank dengan menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu 

bank. Pada umumnya persyaratan pendirian bank menyangkut tiga aspek, yaitu 

akhlak dan moral calon pemilik dan pengurus bank, kemampuan menyediakan dana 

sejumlah tertentu untuk modal bank, serta kesungguhan dan kemampuan dari para 

calon pemilik dan pengurus bank dalam melakukan kegiatan usaha perbankan. 

Kewenangan semacam ini memungkinkan otoritas pengawasan bank mencegah 

pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup, yang kurang 

dipersiapkan dengan baik atau yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi 

pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat. 

b. Power to regulate  : memungkinkan otoritas pengawasan bank menetapkan 

ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka 

menciptakan adanya perbankan yang sehat yang mampu memenuhi jasa 

perbankan yang diinginkan masyarakat. Peraturan yang ditetapkan mencakup 

pengaturan likuiditas dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan, dan 

resiko/exposure yang dapat diambil oleh suatu bank. 
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c. Power to control  : merupakan kewenangan dasar yang diperlukan otoritas 

pengawasan bank. Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan tidak 

langsung (off-site supervision), yaitu pengawasan melalui alat pantau seperti 

laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi 

lainnya. Dengan data yang ada tersebut, pengawas  menilai keadaan usaha dan 

kesehatan bank. Disamping itu, otoritas pengawas juga melaksanakan pengawasan 

langsung (on-site examination) yang dapat berupa pemeriksaan umum dan 

pemeriksaan khusus. On-site examination bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah 

terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan 

usaha bank. Dalam pelaksanaannya, sistem kontrol tersebut dapat berbeda antara 

satu negara dengan negara lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-

masing. 

d. Power  to impose sanction  : merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 

apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur dalam 

kewenangan-kewenangan diatas. Pengenaan sanksi ini dimaksudkan agar bank 

melakukan perbaikan atas kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Tindakan ini 

mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan azas 

perbankan yang sehat. 

 Di Indonesia, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank yang meliputi 

keempat aspek tersebut diatas dilaksanakan oleh Bank Indonesia, kecuali aspek 

power to license dimana kewenangan Bank Indonesia hanya memberikan 

rekomendasi kepada Menteri Keuangan atas permohonan pendirian suatu bank. 

Dalam rangka terciptanya perbankan yang efisien, selaku pembina Bank Indonesia 

mendorong pula terciptanya sarana yang dapat menunjang kelancaran pemberian 

jasa perbankan kepada masyarakat.  
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D. BATASAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBINA DAN PENGAWAS BANK. 

 Pada dasarnya tanggung jawab pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia terdapat batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Pembinaan dan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan bisnisnya atas nama 

bank yang dikelolanya. Sebagai satu unit ekonomi yang independen dalam tatatan 

sistem ekonomi yang lebih luas, bank memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri 

yang bebas dalam rangka memelihara eksistensinya di dalam tatanan tersebut. 

Keputusan-keputusan yang diambil sepenuhnya dilakukan oleh manajemen bank 

dan oleh karena itu juga menjadi tanggung jawabnya. Batasan-batasan yang 

diberikan tersebut dimaksudkan untuk membantu manajemen dalam menjalankan 

kegiatan operasi bank, dalam arti mempengaruhi pemikiran dan perilaku 

manajemen sehingga kegiatan operasionalnya memperhatikan kaidah-kaidah 

pengelolaan bank yang sehat.  

b. Pembinaan dan pengawasan bank tidak menjamin bahwa bank yang diawasi tidak 

akan  bangkrut. Terwujudnya operasional bank yang sehat pada hakekatnya 

merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait, seperti manajemen bank, 

pemilik bank, masyarakat termasuk para nasabah serta pemerintah yang dalam hal 

ini berfungsi sebagai otoritas pembina dan pengawas bank yang diwakili oleh Bank 

Indonesia. Dari semua pihak yang terkait tersebut, yang paling dapat 

mempengaruhi jalannya bank dengan sendirinya adalah manajemen bank, karena 

manajemenlah yang secara langsung mengambil keputusan tentang pengelolaan 

bisnis sehari-hari. 

c. Pembinaan dan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

pengelolaan bank akan terbebas dari salah urus (mismanajemen).  

d. Pembinaan dan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk mencegah atau 

melarang bank mengambil resiko bisnis dari kegiatan operasionalnya, sejalan 

dengan sifat bank sebagai suatu unit usaha yang salah satu tujuannya memperoleh 
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laba dan dengan demikian akan selalu dihadapkan pada alternatif bisnis yang 

memungkinkan didapatnya keuntungan atau kerugian. 

e. Pembinaan dan pengawasan bank tidak dimaksudkan untuk memaksa bank agar 

melakukan kebijaksanaan moneter atau kebijaksanaan kredit tertentu ataupun untuk 

mematikan persaingan yang sehat. 

E. JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN 

Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang 

melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian 

fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last  resort), serta kebijakan 

penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, 

namun demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis 

sehingga tidak menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian.  Dengan 

demikian, sasaran JPSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor 

keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap 

pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.  

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka 

Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah 

Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam 

kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab 

lembaga terkait yakni Departemen Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS) sebagai pemain dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen 

Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor 

keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral 

bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta 

keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank 

bermasalah.  
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Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang 

JPSK yang pada saat ini masih dalam tahap pembahasan Dengan demikian, UU JPSK 

kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang 

ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas sistem keuangan. 

Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1) 

pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim 

asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.  

Pengaturan dan pengawasan bank yang efektif merupakan jaring pengaman 

pertama dalam JPSK (first line of defense). Mengingat pentingnya fungsi pengawasan 

dan pengaturan yang efektif, dalam kerangka JPSK telah digariskan guiding 

principles bahwa pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga dan pasar 

keuangan oleh otoritas terkait harus senantiasa ditujukan untuk menjaga stabilitas 

system keuangan, serta harus berpedoman kepada best practices dan standard yang 

berlaku.  Kebijakan lender of last resort (LLR) yang baik terbukti sebagai salah satu 

alat efektif dalam pencegahan dan penanganan krisis. Sejalan dengan itu, BI telah 

merumuskan secara lebih jelas kebijakan the lender of last resort (LLR) dalam 

kerangka JPSK untuk dalam kondisi normal dan darurat (krisis) mengacu pada best 

practices. Pada prinsipnya, LLR untuk dalam kondisi normal hanya diberikan kepada 

bank yang illikuid tetapi solven yang memiliki agunan likuid dan bernilai tinggi. 

Sedangkan dalam pemberian LLR untuk kondisi krisis, potensi dampak sistemik 

menjadi faktor pertimbangan utama, dengan tetap mensyaratkan solvensi dan agunan.  

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang berdampak sistemik, Bank Indonesia 

sebagai lender of last resort dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada 

Bank Umum yang pendanaannya menjadi beban Pemerintah berdasarkan Undang-

undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang No 3 Tahun 2004 yang telah disetujui DPR tanggal 15 Januari 2004. 

Sebagai peraturan pelaksanaan fungsi lender of the last resort, telah diberlakukan 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.05/2005 tanggal 30 Desember 
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2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/1/2006 tanggal 3 Januari 2006. 

Pendanaan FPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Pengalaman menunjukkan bahwa LPS merupakan salah satu elemen penting 

dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Program penjaminan pemerintah (blanket 

guarantee) yang diberlakukan akibat krisis sejak tahun 1998 memang telah berhasil 

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Namun penelitian 

menunjukkan bahwa blanket guarantee tersebut dapat mendorong moral hazard yang 

berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang. Sejalan dengan itu, telah 

diberlakukan Undang-Undang  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 24 Tahun 

2004. Dalam undang-undang tersebut tersebut, LPS memiliki dua tanggung jawab 

pokok yakni: (i) untuk menjamin simpanan nasabah bank; dan (ii) untuk menangani 

(resolusi) bank bermasalah. Untuk menghindari dampak negatif terhadap stabilitas 

keuangan, penerapan skim LPS tersebut akan dilakukan secara bertahap. 

Kebijakan penyelesaian krisis yang efektif dituangkan dalam kerangka kebijakan 

JPSK agar krisis dapat ditangani secara cepat tanpa menimbulkan beban yang berat 

bagi perekonomian. Dalam JPSK ditetapkan peran dan kewenangan masing-masing 

otoritas dalam penanganan dan penyelesaian krisis, sehingga setiap lembaga memiliki 

tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, krisis dapat ditangani 

secara efektif, cepat, dan tidak menimbulkan biaya sosial dan biaya ekonomi yang 

tinggi. Dalam pelaksanaannya, JPSK memerlukan koordinasi yang efektif antar otoritas 

terkait. Untuk itu dibentuk Komite Koordinasi yang terdiri dari Menteri Keuangan, 

Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS). Sebagai bagian dari kebijakan JPSK tersebut, telah dikeluarkan Keputusan 

Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner 

LPS tentang Forum Stabilitas Sistem Keuangan sebagai wadah koordinasi bagi BI, 

Depkeu dan LPS dalam memelihara stabilitas sistem keuangan. 

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengajukan tiga rancangan undang-

undang (RUU) untuk memperkuat landasan hukum guna mengantisipasi dan 
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mengatasi dampak krisis keuangan global. Pengajuan RUU menjadi UU dilakukan atas 

Perpu 2/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU BI, Perpu 3/2008 tentang Perubahan 

Atas UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Perpu 4/2008 tentang Jaring 

Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). "Dalam situasi seperti ini (krisis keuangan 

global) dibutuhkan sikap yang tanggap, cepat, dan terukur untuk mengatasi keadaan. 

Jika dalam kondisi ini tidak ada landasan hukum yang jelas, penjabat publik akan ragu-

ragu mengambil keputusan, Demikian penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 

Mulyani Indrawati pada rapat kerja dengan Komisi XI di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Menkeu membantah, pemerintah menyalahgunakan (abuse) situasi saat ini untuk 

mengintervensi BI, apalagi mengganggu independensi bank sentral. "Pengajuan tiga 

RUU perpu ini pembahasannya dilakukan bersama BI untuk memperjelas tugas 

departemen keuangan. Pemerintah tidak mengintervensi terhadap independensi BI 

melalui pengajuan perpu, krisis global menciptakan ancaman terhadap kesehatan 

beberapa lembaga keuangan. Hal itu berpotensi menjadi masalah sistemik pada sistem 

perbankan dan keuangan nasional, sehingga harus cepat diantisipasi.  

Di sisi lain, Menkeu mengakui, dalam proses penyusunan RUU JPSK ditemukan 

beberapa hal yang sulit disinkronkan dengan amanat UU yang ada, misal terkait 

kedudukan lembaga pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 34 UU BI dalam 

RUU JPSK. Hal lain yang sulit disinkronkan menyangkut keberadaan Lembaga 

Pengawas Perbankan (LPP) dan Komite Koordinasi, seperti tertuang dalam UU 

24/2004 tentang LPS. Selain itu, sinkronisasi aturan tidak mudah dilakukan terkait 

pendanaan APBN melalui penerbitan surat utang negara (SUN) yang dikecualikan dari 

ketentuan tujuan penerbitan SUN, seperti tertuang dalam UU No.24 Tahun 2002 

tentang SUN. Sementara itu, pada masa anggota Komisi XI dari PDIP Ramson Siagian 

mempertanyakan kekuatan tiga RUU tersebut dalam mengatasi krisis finansial. Saat ini 

banyak pejabat Bank Indonesia yang justru tersandung masalah hukum. Sedangkan 

anggota Komisi XI dari PAN Drajad Wibowo mengatakan, Bank Indonesia perlu menata 

ulahg sistem pengawasan bank. Bank sentral juga diminta berhati-hati dalam memberi 

ruang bagi bank bermasalah.  
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BAB III 
 

TABULASI DAN PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 
 

 Setelah dilakukan evaluasi terhadap data hasil penelitian lapangan, maka hasil 

penelitian tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

A. DAFTAR POPULASI RESPONDEN  Jumlah bank : 123 

(Bank Umum, Bank Perwakilan Asing,) 

 

 
  

BANK PERSERO 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT BANK EKSPOR INDONESIA 

(PERSERO)  

GED.BRS.EFEK MENARA II LT.8 JL.JEND 

SUDIRMAN KAV.52-53,JKT  

(021)515463

8 (HUNTING)  

PT BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK  

GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 

JAKARTA 10220  

021-2511946  

PT BANK RAKYAT INDONESIA 

(PERSERO), TBK. 

JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA  021-2510244, 

2510254  

PT BANK TABUNGAN NEGARA 

(PERSERO)  

GEDUNG MENARA BTN JL.GAJAH MADA 

NO 1 JAKARTA  

021-2310490, 

6336789  

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. PLZ. MANDIRI, JL.JEND GATOT 

SUBROTO KAV.36-38, JKT  

(021) 

5245006, 

5245858, 

5245849  

 

  

BUSN DEVISA 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT BANK AGRONIAGA, TBK. PLAZA GRI, JL. HR.RASUNA SAID 

BLOK X2 NO.1, JAKARTA 12950  

021-5262570  

PT BANK ANTARDAERAH  JL.BONGKARAN NO.28-30, 

SURABAYA  

(031) 3540909  

PT BANK ARTHA GRAHA 

INTERNASIONAL, Tbk. 

GED.ARTHA GRAHA Lt.5 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53  

021-5152168  
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PT BANK BUKOPIN  JL MT.HARYONO KAV 50-51 

JAKARTA 12770  

7989837-7988266  

PT BANK BUMI ARTA  JL.KH.WAHID HASYIM NO 234 

LT.1-2 JAKARTA PUSAT  

021-2300893, 2300455  

PT BANK BUMIPUTERA 

INDONESIA,Tbk 

WISMA BUMIPUTERA LT.14 

JL.JEND SUDIRMAN KAV 75 JKT  

(021) 5701626  

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.  JL.JEND.SUDIRMAN KAV 22-23 

JAKARTA 12920,WISMA BCA  

(021) 5208650-5711250-

5208750  

PT BANK CENTURY, Tbk GD. SENTRAL SENAYAN I , JL. 

ASIA AFRIKA NO.8, JKT  

(021) 5724180 (HUNTING)  

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk GRAHA NIAGA, 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.58 

JAKARTA  

021-

2505151,2505252,250535

3  

PT BANK DANAMON INDONESIA 

Tbk  

JL. JEND.SUDIRMAN NO.45-46, 

WISMA BANK DANAMON,JAKARTA  

021-5770160-61  

PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk GED. GRAHA EKONOMI JL. 

SETIABUDI SELATAN KAV.7-8  

(021) 25445800  

PT BANK GANESHA  JL.HAYAM WURUK NO 28 

JAKARTA  

(021)3855345  

PT BANK HANA JL.PASAR PAGI NO 24 JAKARTA 

11230  

(021) 2600313, 2600455 

(HUNTING)  

PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 

1906, Tbk 

JL. BUAH BATU NO. 58 BANDUNG  (022) 7322150  

PT BANK ICBC INDONESIA THE CITY TOWER LT.32 

JL.MH.THAMRIN NO.81 JAKARTA 

PUSAT  

(031) 3530472  

 

PT BANK INTERNASIONAL 

INDONESIA Tbk  

 

PLAZA BII TOWER 2 JL. MH. 

THAMRIN KAV.2 NO.51 WISMA 

BII, JAKARTA 10350  

 

(021) 2300888  

PT BANK KESAWAN Tbk  JL. HAYAM WURUK NO. 33 

JAKARTA 10160  

(021) 3508888  

PT BANK LIPPO, TBK MENARA ASIA, LIPPO VILLAGE 

KARAWACI JL.DIPONEGORO 101, 

TANGERANG  

021-5460555, 5460666  

PT BANK MASPION INDONESIA  JL. BASUKI RAHMAT NO. 50 - 54 

SURABAYA  

(031) 5356123  

PT BANK MAYAPADA 

INTERNATIONAL Tbk 

MAYAPADA TOWER GROUND 

FLOOR JL.JEND.SUDIRMAN KAV 

28 JAKARTA  

(021) 5212288, 5212300  

PT BANK MEGA, Tbk  MENARA BANK MEGA,JL.KAPT (021) 79175000  
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TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970  

PT BANK MESTIKA DHARMA MESTIKA BUILDING, JL. ZAINAL 

ARIFIN 118, MEDAN 20153  

(061) 4525800 ( Hunting )  

PT BANK METRO EXPRESS  JL.HAYAM WURUK NO 19 - 20 

JAKARTA 10120  

021-2311888  

PT BANK MUAMALAT INDONESIA  ARTHALOKA BUILDING 

JL.JEND.SUDIRMAN NO 2 JKT 

10220  

(021)2511414-2511451-

2511470  

PT BANK NUSANTARA 

PARAHYANGAN,Tbk 

JL. Ir. JUANDA NO. 95 BANDUNG 

4013  

022-4202088  

PT BANK OCBC NISP, Tbk NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 

25 CASABLANCA JAKARTA 

SELATAN 12940  

(021) 26508400 (Hunting)  

PT BANK PERMATA Tbk PERMATA BANK TOWER I 

JL.SUDIRMAN KAV.27 JAKARTA  

021-5237899, 5237999  

PT BANK SINARMAS WISMA BANK SINARMAS LT.2 

JL.MH. THAMRIN NO.51 JAKARTA 

10350  

(021) 31990101  

PT BANK SWADESI Tbk  JL.SAMANHUDI NO 37 JAKARTA  (021) 3808178  

PT BANK SYARIAH MANDIRI GD. BANK SYARIAH MANDIRI, JL. 

MH.THAMRIN NO.5, JKT  

(021) 2300509  

PT BANK UOB BUANA, Tbk.  JLN GAJAH MADA NO.1 A, 

JAKARTA 10130  

(021) 2312429, 6330585 

(HUNTING)  

PT PAN INDONESIA BANK, Tbk  GED. PANIN CENTRE LT.1-2 JL. 

JEND. SUDIRMAN KAV. 1 

JAKARTA  

021-2700545 (10 lines)  

  

BUSN NON DEVISA 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK  ANDHIKA PLAZA, JL. SIMPANG DUKUH 

NO.38 - 40 SURABAYA  

(031) 

5355005-9  

PT BANK AKITA  JL.SAMANHUDI NO.17-19,JAKARTA  (021) 2310881  

PT BANK ANDARA JL WR SUPRATMAN NO 27X DENPASAR  0361-

227721,22822

1  

PT BANK ARTOS INDONESIA  JL OTO ISKANDARDINATA NO 18 

BANDUNG  

022-4200203, 

4200303  

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL 

 

  

JL ASIA AFRIKA NO 121 Lt. 111, 

BANDUNG  

022- 4233458 

(HUNTING)  
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PT BANK DIPO INTERNATIONAL JL.LETJEN S PARMAN KAV 75 GD. 

WISMA SEJAHTERA, JKT  

021-5306360 

(HUNTING)  

PT BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL JL.TOMANG RAYA NO.14, JAKARTA 

BARAT 11430  

(021) 5605678  

PT BANK FAMA INTERNASIONAL  JL. ASIA AFRIKA NO.115 BANDUNG  022-4200808  

PT BANK HARDA INTERNASIONAL  ASEAN TOWER LT.1 & 3 JL. KH. 

SAMANHUDI NO.10 JAKARTA PUSAT  

021-3841178  

PT BANK HARFA  JL. DIPONEGORO 145-147, SURABAYA  (031) 5674353 

(HUNTING)  

PT BANK INA PERDANA  JL.ABDUL MUIS NO 40 JAKARTA PUSAT  021-3859050  

PT BANK INDEX SELINDO  JL.ASEMKA RAYA NO 18-19 JAKARTA 

BARAT  

2600477-479, 

2600491-494  

PT BANK INDOMONEX  JL.PASAR BARU SEL. NO 19 JAKARTA 

PUSAT  

021-3805080  

PT BANK JASA JAKARTA  JL TIANG BENDERA NO 26-30, JAKARTA 

11230  

021-6902611, 

6906950  

PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI  GD. IKP RI, JL R.P. SOEROSO NO 21 

JAKARTA 10330  

3100422, 

3100448  

PT BANK MAYORA  GEDUNG MAYORA JL.TOMANG RAYA NO 

21-23 JAKARTA BARAT 11440  

021- 5655287-

88  

PT BANK MITRANIAGA  WISMA 77 JL.LETJEN S PARMAN KAV 77 

JAKARTA BARAT 11410  

(021) 5481877 

(HUNTING)  

PT BANK MULTI ARTA SENTOSA  JL.SURYOPRANOTO NO 24 A JAKARTA 

PUSAT  

021-6335140, 

6335150  

PT BANK PURBA DANARTA  JL VETERAN NO 7 SEMARANG  024-314793, 

413914  

PT BANK ROYAL INDONESIA  JL.SURYOPRANOTO NO 52 JAKARTA 

10130  

(021) 

63864472-473  

PT BANK SINAR HARAPAN BALI  JL MELATI NO 65 DENPASAR BALI  0361-227076, 

227887  

PT BANK SWAGUNA  JL.RS FATMAWATI NO 85 A JAKARTA 

12150  

021-7397300, 

7397244  

PT BANK SYARIAH BUKOPIN JL SALEMBA RAYA NO 55 JAKPUS 10440 021-2300912  

PT BANK SYARIAH MANDIRI JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA 

PUSAT  

021-3924588, 

3924589  

PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA MEGA TOWER,JL.KAPTEN TANDEAN 

NO.12-14,MAMPANG PRAPATAN,JKT  

021-5208428  

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN 

NASIONAL  

JL OTTO ISKANDARDINATA NO 392 

BANDUNG 40242  

022-5202822,  

PT BANK UIB  JL.JATINEGARA TIMUR NO 72, JAKARTA  021-8190072, 
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8505030  

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, 

Tbk 

GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT 

DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 

10270  

(021) 5735425 

(HUNTING)  

 

 

PT BANK YUDHA BHAKTI  

 

 

GD.PRIMAGRAHA PERSADA JL.GEDUNG 

KESENIAN NO.3-7,JKT-10710  

 

 

021-3517523, 

3517533  

PT CENTRATAMA NASIONAL BANK  JL KEDUNGDORO NO 32 SURABAYA  031-5458522, 

5319001  

PT LIMAN INTERNATIONAL BANK  JL.IR.H.JUANDA NO 12 JAKARTA PUSAT 

10120  

(021) 2312633  

PT NATIONALNOBU JL.KH.MOCH MANSYUR NO.34, JAKARTA 

11250  

021-2600519, 

2600523  

PT PRIMA MASTER BANK  JL VETERAN NO 10-12 SURABAYA 

60175  

(031) 3531253 

(HUNTING)  

 

  

BPD 

Nama Bank Alamat Telepon 

BPD KALIMANTAN SELATAN  JL LAMBUNG MANGKURAT NO 7 

BANJARMASIN 70111  

0511-3350725-28  

BPD KALIMANTAN TIMUR  

 

 

JL JEND SUDIRMAN NO 33, 

SAMARINDA  

0541- 735500, 

739563, 739564  

BPD SULAWESI TENGGARA  JL MAYJEN SUTOYO NO 95 KENDARI  0401-321526, 

,322551  

BPD YOGYAKARTA  JL TENTARA PELAJAR NO 7 YOGYA  0274 - 561614  

PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 

10120  

021-2314567 

(HUNTING)  

PT BANK LAMPUNG  JL. WOLTERMONGINSIDI NO.182 

TELUK BETUNG 35215  

0721-487175, 482237 

PT BANK KALTENG JL RTA MILONO NO 12 , 

PALANGKARAYA  

0536-25602  

PT BPD ACEH JL TGK. H. MOH. DAUD BEUREUEH 

NO.24, BANDA ACEH  

0651-22966  

PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA 

JAMBI  

0741-60416, 60665  

PT BPD SULAWESI SELATAN JL.Dr. SAM RATULANGI NO. 16 

MAKASSAR  

0411-859171-72-73-

74, 859179, 859181  
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PT BPD SUMATERA BARAT (BANK 

NAGARI) 

JL PEMUDA NO 21 PADANG  (0751) 31577, 31578  

PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN JL. NARIPAN NO.12-14 BANDUNG 

40111  

(022) 4234868  

PT. BPD KALIMANTAN BARAT  JL.RAHADI OSMAN 

NO.10,PONTIANAK  

(0561) 732148, 

734351, 734713  

PT. BPD MALUKU  JL RY PATTIMURA NO 7 AMBON  0911-42029, 42414  

PT. BPD BENGKULU  JL BASUKI RAHMAD NO 6 BENGKULU  (0736) 22144  

PT. BPD JAWA TENGAH  JL PEMUDA NO 142 ,SEMARANG  024-549671, 547541, 

518034  

PT. BPD JAWA TIMUR  JL.BASUKI RAKHMAD NO.98-

104,SURABAYA  

(031) 5310836, 

5310090, 5310838,  

PT. BPD NUSA TENGGARA BARAT  JL PEJANGGIK NO 30 MATARAM 

83126,NUSA TENGGARA BARAT  

(0370) 636331, 

635332  

PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR  JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG  (0380) 833212, 

833548  

PT. BPD SULAWESI TENGAH  JL SULTAN HASANUDDIN NO 20 PALU 

SULTENG  

(0451)421780,42178

3  

PT. BPD SULAWESI UTARA  JL SAMRATULANGI NO 27,MANADO  (0431) 851451, 

851759  

PT. BPD BALI JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA, 

DENPASAR  

(0361) 223301 - 8  

PT. BPD PAPUA (d/h BPD IRIAN 

JAYA) 

JL A. YANI NO. 5 - 7, JAYAPURA  (0967) 532011, 

534114, 531611  

 

 

PT. BPD RIAU 

 

 

L JEND SUDIRMAN NO. 377, 

PEKANBARU  

 

 

0761-37050, 37060  

PT. BPD SUMATERA SELATAN  JL KAPT.A.RIVAI NO.21, PALEMBANG  (0711) 350494, 

351867, 372911  

PT. BPD SUMATERA UTARA  JL IMAM BONJOL NO 18 MEDAN  061-555100, 515100  

 

 

  

BANK CAMPURAN 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT ANZ PANIN BANK  PANIN BANK CENTRE, JL. JEND. 

SUDIRMAN (SENAYAN)  

021-5750300  

PT BANK COMMONWEALTH  WISMA METROPOLITAN II, 

JL.SUDIRMAN KAV. 29-31 JAKARTA  

(021) 52961222 

Fax 
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(021)52962292  

PT BANK AGRIS Sentral Senayan I-6th Floor, Jl. Asia 

Afrika No.8,JKT-10270  

(021) 5724050 

(HUNTING)  

PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA MENARA BATAVIA LT.20 JL.KH.MAS 

MANSYUR KAV.126 JKT-10220  

(021)5722288 - 89  

PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk SONA TOPAZ TOWER LT.16, JL.JEND 

SUDIRMAN KAV 26  

(021) 2506768, 

2520234, 2520345  

PT BANK DBS INDONESIA  PLAZA PERMATA LT.DASAR & 12 

JL.MH.THAMRIN KAV.57,JKT-10350  

021-3903366  

PT BANK KEB INDONESIA WISMA GKBI LT 12 JL J.SUDIRMAN NO 

28 JAKARTA 10220  

021-5741030  

PT BANK MAYBANK INDOCORP  MENARA BCD LT.17 JL.JEND.SUDIRMAN 

KAV 26 JAKARTA 1  

021-2506446  

PT BANK MIZUHO INDONESIA PLAZA BII,MENARA 2 LT.24 JL.MH 

THAMRIN NO.51,JKT-10350  

021-3925222  

PT BANK OCBC – INDONESIA WISMA GKBI LT 22 SUITE 2201 

JL.J.SUDIRMAN NO 28 JK  

5740222  

PT BANK RABOBANK INTERNASIONAL 

INDONESIA 

PLZ 89 LT.9, JL.H.R.RASUNA SAID KAV. 

X-7 NO.6,KUNINGAN,JKT-12940  

021-2520876  

PT BANK RESONA PERDANIA BANK PERDANIA BUILD.JL J SUDIRMAN 

K 40-41 JAKARTA-12010  

021-5701958  

PT BANK UOB INDONESIA  MENARA BCD LT.1-3 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV 26 JKT-12920  

021- 63857234  

PT BANK WINDU KENTJANA 

INTERNATIONAL, Tbk 

PLAZA ABDA LT. 8 & LT. 28, JL. JEND. 

SUDIRMAN KAV. 59, JAKSEL  

(021) 57930045, 

5224373  

PT BANK WOORI INDONESIA  GED.BURSA EFEK LT 16 JL J.SUDIRMAN 

KAV 52-53 JKT  

(021)-5151919-

1477  

PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA  WISMA TAMARA LT 16, JL. JEND. 

SUDIRMAN KAV.24  

(021) 5207878  

PT. BANK SUMITOMO MITSUI 

INDONESIA  

SUMMITMAS II LT 10-11 JL.JEND 

SUDIRMAN KAV 61-62,JKT-12190  

021-5227011  

 

 

 

  

BANK ASING 

Nama Bank Alamat Telepon 

ABN AMRO BANK  JL. IR. H. JUANDA 23-24 JAKARTA 10029  

 

 

021-

5156000  
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BANK OF AMERICA, N.A  GD.BURSA EFEK JAKARTA TOWER 2 LT.23 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV 52-53  

021-

5158000, 

5151415  

BANK OF CHINA LIMITED JL. JEND.SUDIRMAN KAV.24 WS.TAMARA 

SUITE 101&201  

021-

5205502 , 

5207552  

CITIBANK N.A.  CITIBANK TOWER 7th FLOOR 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV 54-55 JKT-12190  

021-

52908545  

DEUTSCHE BANK AG.  JL. IMAM BONJOL NO. 80, JAKARTA  (021) 

3191092  

JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. CHASE PLAZA LT 4 JL.JEND SUDIRMAN 

KAV 21 JAKARTA  

(021) 

52918000  

STANDARD CHARTERED BANK  WISMA STANDARD CHARTERED, 

.JL.SUDIRMAN KAV 33 A,  

(021) 

57999000  

THE BANGKOK BANK COMP. LTD  JL MH THAMRIN NO 3 JAKARTA PUSAT  021-

2311008  

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ 

LTD 

JL.JEND SUDIRMAN KAV.10-11, MIDPLAZA 

LT.1-3, JAKARTA 10227  

021-

5706185, 

5705177  

THE HONGKONG & SHANGHAI B.C.  WORLD TRADE CENTER 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.29-31, JA  

(021)-

5246222  
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B. DAFTAR SAMPEL RESPONDEN: 

• P.T. BANK MANDIRI, Jakarta 

• P.T. BANK EKSPOR INDONESIA, Jakarta 

• P.T. BANK WINDU, Jakarta 

• P.T. BANK MASPION, Surabaya 

• P.T. BANK AGRO, Jakarta 

• P.T. BANK UOB INDONESIA, Jakarta. 

• P.T. BANK OCBC NISP Tbk, Jakarta. 

• P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,  

Samarinda. 

• P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, 

Semarang. 

• P.T. CITI BANK, Jakarta. 

• P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Jakarta. 

• P.T. BANK SINAR HARAPAN BALI, Denpasar. 

• P.T. PRIMA MASTER BANK, Surabaya. 

• P.T. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk, Jakarta. 

• PERHIMPUNAN BANK SWASTA NASIONAL (PERBANAS). 



 58

C. CODING :  

A. BANK PEMERINTAH 

1. Bank Mandiri 

2. Bank Rakyat Indonesia 

3. BPD. Kalimantan Timur. 

4. BPD. Jawa Tengah 

5. BANK EKSPOR INDONESIA 

 

B. BANK SWASTA NASIONAL. 
1. BANK SINAR HARAPAN BALI  

2. PRIMA MASTER BANK. 

3. BANK ARGO. 

4. BANK MASPION. 

5. BANK INTERNASIONAL INDONESIA. 

6. BANK WINDU 

7. PERHIMPUNAN BANK SWASTA NASIONAL  

(PERBANAS) 

 

C. BANK SWASTA ASING. 
1. CITI BANK 

2. BANK UOB INDONESIA. 

3. BANK OCBC NISP. 
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D. TABULASI DAN PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN 
 
 
 
 
 

 
 

No. 

 
 

MASALAH 

 
 

KODE 

 
 

TALLY 

 
 

JAWABAN 
 

 
 
A 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PENGAWASAN PEMBINAAN, 
PENGATURAN DAN 
PENGAWASAN BAN 
 
 
Masalah Pembinaan, Pengaturan 
dan Pengawasan Bank di 
Indonesia, diatur dalam UU yang 
berbeda (UU No.10/1998 tentang 
Perbankan, UU No.23/1999 jo 
No.3/2004 tentang Bank Indonesia) 
dan dengan istilah yang berbeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A1, A2, A5, 
B1, B2, B3, 
B5, B6, B7, 

C1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4, B4, C2, 
C3. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Karena memang materinya 
berbeda, dan yang diatur berbeda 
tentang BI diatur di dalam UU No 
23/1999 jo UU No 23/2004 dan 
tentang Perbankan diatur dalam 
UU No 10/1998 di samping itu 
supaya tercipta kejelasan batas 
tugas dan tanggung jawab serta 
control dari BI. 
 
 
 
UU No 10/1998 Pasal 29 
Pembina dan Pengawas Bank 
dilakukan oleh BI UU No 23/1999 
jo UU No 3/2004 tugas mengenai 
Bank akan dilakukan oleh LPJK 
yang independen dan dibentuk 
oleh undang-undang. 
 
 
 
UU No 10/1998 Konsep Pembina 
dan Pengawasan belum jelas 
UU No 23/1999 Tujuan BI jelas 
melakukan fungsi Pembinaan, 
Pengaturan dan Pengawasan 
Bank. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Apakah Pola Pembinaan dan 
Pengawasan Bank oleh Bank 
Indonesia, cukup efektif, atau perlu 
diadakan perubahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah Pembinaan dan 
Pengawasan Bank merupakan 
salah satu factor penyebab 
ambruknya usaha perbankan ? 
 
 
 

A1, A4, B1, 
B2, B3, B4, 
B5,  B6, B7, 
C1, C2, C3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2, A3, A5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1, A2, A3, 
A4, A5, C1, 

C3 
 
 
 
 

B1, B2, B3, 
B4, B5, B6, 

B7,  C2 
 

XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 

VIII 

Cukup efektif sesuai UU untuk 
mewujudkan perbankan yang 
sehat, namun perlu adanya pola-
pola pengawasan khusus untuk 
mendeteksi terjadinya suatu bank 
gagal bayar seperti Bank Century, 
dan juga perlu peningkatan 
koordinasi dengan lembaga 
terkait agar dalam 
pelaksanaannya dalam 
menyelesaikan masalah-masalah 
sesuai dengan dunia perbankan. 
 
Belum cukup efektif, karena BI 
banyak melakukan fungsi 
pengawasan daripada pembinaan 
sehingga di samping itu 
mengingat banyaknya jumlah 
bank-bank yang ada saat ini 
menyebabkan tugas-tugas 
pembinaan dan pengawasan BI 
menjadi tidak terfokus. Misalnya: 
BRI saat ini (posisi 2008) jumlah 
kanca 2008 unit kerja, KCP 253 
dan Unit 4226, tugas pengawas 
BKD yang merupakan tugas BI 
diserahkan pada BRI. 
 
Ya, pembinaan dan pengawasan 
perbankan merupakan salah satu 
factor penyebab ambruknya 
suatu bank. Misalnya : kasus 
PT.Bank Dagang Bali, PT. bank 
Asiatic pada tahun 1998. 
 
Tidak penyebab utama, karena 
banyak factor yang 
mempengaruhi di antaranya 
adalah salah pengelolaan  atau 
salah pengambilan kebijakan 
yang diambil oleh para banker 
dan pihak terkait. Lebih jauh lagi 
terkait dengan kondisi 
perekonomian bank nasional, 
regional maupun global. 
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NO MASALAH KODE TALLY JAWABAN 
 
B 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
PEMISAHAN PEMBINAAN, 
PENGATURAN DAN 
PENGAWASAN BANK 
 
Apakah Pembinaan, Pengaturan 
dan Pengawasan Perbankan perlu 
dilengkapi LPJK ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor yang menyebabkan 
Pembinaan dan Pengawasan 
Perbankan harus dipisah 
 
 

 
 
 
 
 

A1, A2, A5, 
B3, B4, C1, 

C2 
 
 
 
 

A3, A4, B1, 
B2, B6 

 
 
 

B5, B7, C3 
 
 
 
 
A1, A2, A3, 
A5, B1, B2, 
B3, B6, C3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B4, C1, C2 
 
 
 
 
A4, B5, B7 
 

 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 

V 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
Perlu, supaya pengawasan lebih efektif 
dalam rangka mewujudkan Good 
Corporate Governance (GCG) dan agar 
tidak terjadi kontradiktif dan benturan di 
Bank Century sebagai pengawas bank 
dan penjaga stabilitas moneter. 
 
Tidak perlu, fungsi pengawasan 
dikembalikan kepada Bank Central dan 
perbankan telah cukup mengakomodir 
semua fenomena yang telah terjadi. 
 
Perlu pengkajian yang lebih mendalam 
karena yang perlu dibenahi adalah 
pelaksanaan GCG oleh para stake 
holders industri perbankan 
 
Banyak factor penyebabnya, antara 
lain: kondisi ekonomi dan politik 
nasional, daya beli masyarakat, tingkat 
inflasi, regulasi, dan kondisi ekonomi 
global. Disamping itu, adanya 
perbedaan fungsi, di mana pembinaan 
berwenang untuk menetapkan  
pemisahan bagi bank sedangkan 
pengawasan berwenang untuk 
memberikan sanksi terhadap bank yang 
melakukan pelanggaran, selain itu agar 
pelaksanaannya lebih transparan lebih 
focus dan lebih efektif sebagai 
perwujudan GCG. 
 
Agar BI terhindar dari Conflict of Interest 
misalnya antara target moneter dan 
pengawasan bank. 
 
 
Perkembangan konglomerasi Lembaga 
Keuangan dikhawatirkan mengancam 
kekuatan/ kesehatan industri perbankan 
nasional. 
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NO MASALAH KODE TALLY JAWABAN 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bagaimana kemandirian 
(independency) BI 
sebagai Pembina dan 
pengawas perbankan 
bila dilakukan 
pemisahan ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apakah Idealnya 
Kewenangan BI saat ini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A1, A2, A3, 
A5, B1, B4, 
B5, B7, C3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4, B2, B3, 
B6, C1, C2. 
 
A2, A3, A4, 
B3, B5, C1, 

C2, C3 
 
 

A1, A5, B1, 
B2, B4, B6, 

B7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

IX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
 

VIII 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Independensi BI lebih terjaga karena 
potensi terjadinya Conflict of Interest 
dapat diminimalisasi dan dengan 
mendapatkan informasi BI dapat 
mengeluarkan kebijakan yang tepat. 
Koordinasi dan kerjasama tetap 
dilakukan dengan BI sebagai Bank 
Central. Namun ada sebagian kecil pihak 
yang mengkhawatirkan bahwa 
pemisahan kedua fungsi dikhawatirkan 
dapat mempunyai kinerja BI dalam 
melaksanakan kebijakan moneter 
maupun keuangan jika tidak terdapat 
harmonisasi antara pelaku kebijakan 
moneter dan keuangan dengan 
pengawas sector perbankan. 
 
 
 
Kewenangan BI menjadi kabur 
 
 
Sesuai UU No.3/2004 (Pasal 8e) 
mengatur  mengenai Bank menetapkan 
dan melakasanakan kebijakan moneter 
serta memelihara kestabilan rupiah. 
 
BI fokus pada fungsinya sebagai otoritas 
yang menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, menjaga dan 
mengatur kelancaran sistem 
pembayaran dan mengendalikan 
stabilitas moneter. Fungsi pengawasan 
dan pengaturan bank diserahkan ke 
LPJK. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
1. 

Apakah pemisahan 
Pembinaan dan 
Pengawasan Bank akan 
mengakibatkan dunia 
perbankan lebih baik.?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA 
PEMBENTUKAN 
LPJK/OJK 
Hal-hal yang mendasari 
pembentukan LPJK/OJK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1, A2, A4, 
A5, B3, B4,  

B5, C1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A3, B1, B2,  
B6, B7, C2, 

C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2, A3, B4, 
B6, B7, C1 
 
 
 

 
 
 

VIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lebih baik; karena masing-masing fungsi 
yaitu kebijakan moneter dan fungsi yang 
terkait dengan pengawasan dapat 
ditangani lebih intensif. Pembentukan 
LPJK akan mengefektifkan sector jasa 
keuangan dengan rakyat: 
- LPJK didukung SDM yang handal 

dan berkualitas 
- Akuntabilitas dan independensi jelas 
- Industri perbankan sudah stabil 
- LPJK didukung oleh infrastruktur, 

perencanaan 
- LPJK bekerjasama dengan Bank 

Indonesia. 
 
 
Belum tentu, yang penting lembaga yang 
menjadi Pembina dan lembaga 
pengawas akan berfungsi lebih baik atau 
tidak. Diperlukan kerjasama yang baik 
serta adanya SDM yang mendukung. 
Apabila melihat praktek di Negara-
negara yang telah melakukan 
pemisahan, mereka kembali 
menggabungkan kedua fungsi tersebut 
pada Bank Central karena ternyata 
koordinasi telah berjalan baik. 
 
 
 
 
- Krisis ekonomi 1997-1998, BI 

dianggap tidak dapat menjalankan 
fungsi   Pengawasannya dengan 
bukti khususnya terkait dengan 
pelaksanaan BLBI 

 
- Penerapan GCG di berbagai sector 

perekonomian termasuk perbankan 
belum memadai 

 
- Dual control bersifat independent, 

serta dapat mengeluarkan ketentuan 
terkait tugas pelaksanaan bank 
dengan berkewajiban dengan BI. 
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NO 
 

 
MASALAH 

 
KODE 

 
TALLY 

 
JAWABAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor-faktor penyebab 
OJK/LPJK sampai saat 
ini belum terwujud 
sesuai rencana (Pasal 
34) UU No. 23 Tahun 
1999 
 
 

 
A1, A5, B1, 

B2, C2 
 
 
 

 
A4, B3, B5, 

C3 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A1, A3, A4, 
A5, B2, B3, 
B4, B5, B7, 

C1, C2. 
 

 
V 
 
 

 
 
 

IV 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Supaya BI lebih focus pada tugas 

untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah 

- Terjalin koordinasi antarlembaga 
otoritas keuangan. 

 
- Sebagai koreksi atas system 

pengawasan di masa lalu 
- Precedent antara lain kasus PT 

bank century, Bank dagang Bali, 
Bank Global, dll. 

- Meminimalisasi efek negatif 
konglomerasi lembaga keuangan 
yang dikhawatirkan mengancam 
industri perbankan 

 
 
Terdapat perbedaan persepsi antara 
dua lembaga yaitu BI yang 
menganggap pelaksanaan fungsi 
pengawasan perbankan masih cukup 
efektif. Sedangkan Departemen 
Keuangan, menghendaki fungsi 
pengawasan perbankan dikeluarkan 
dari BI dan beralih ke LPJK. 
Belum terwujud  karena: 
• belum tersedianya perangkat, SDM 

serta pendanaan, akan 
dibebankan APBN atau 
menggunakan premi dari 
perbankan. 

• memerlukan konsolidasi besar-
besar dari berbagai pihak (BI, 
Depkeu) bentuk yang tepat bagi 
Indonesia masih didiskusikan 
khususnya menyangkut  arus 
informasi dan bentuk koordinasi 
antarlembaga. 
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NO MASALAH KODE TALLY JAWABAN 
 
 
 
 
 
3+5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Persiapan pembentukan 
LPJK/OJK, apakah 
masih sesuai dengan 
rencana tanggal 31 
Desember 2010 sesuai 
Pasal 34/2004 tentang 
BI dan bagaimana 
kesiapan SDM dan 
infrastruktur 
 
Peluang terwujudnya 
LPJK/OJK sehubungan 
dengan pembahasan 
RUU amandemen UU-BI 
dan RUU Jantung 
Pangawas Sistem 
Keuangan (JPSK) di 
DPR apakah mungkin 
Pasal 34 UU No. 
23/1999 dicabut. 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana pengaturan 
kewenangan LPJK/OJK 
dikaitkan dengan 
kewenangan BI dan 
Menteri Keuangan ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2, B1, B6, 
C3 

 
 
 

A1, A2, A3, 
A4, B1, B2, 
B3, B4, B5, 
B6, B7, C1, 

C2,  C3 
 
 
 

A5 
 

A1, A2, A3, 
A5, B3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A4, B1, B2, 
B4, B5, B6, 
B7, C1, C2, 

C3. 
 

A2, A5, B1, 
B3, B5, B6, 

C2, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIII 
 
 
 
 

XIV 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belum terwujud karena dipandang 
pengawasan oleh BI masih memadai 
dan stabilitas moneter sudah 
berangsur-angsur pulih. 
 
Tidak tercapai target pembentukan 
31 Desember 2010 karena RUU OJK 
belum dibahas dan UU-BI juga belum 
selesai, selain itu rekrutmen SDM dan 
infrastrktur yang mendukung belum 
siap. Infrastruktur, SDM belum siap, 
matang. 
 
Tidak ada pendapat. 
 
Kemungkinan Pasal 34 dihapus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tergantung amandeman UU-BI, 
karena RUU JPSK juga menunjuk BI 
sebagai pengawas bank 
 
 
Pembagian tugas, kewenangan dan 
tanggung jawab di antara BI, Dep. 
Keuangan dan LPJK harus 
transparan. Harus ada bentuk 
kerjasama formal yang mengatur 
masalah koordinator ketiga instansi. 
Misalnya, dalam tugas/fungsi terkait : 
- bidang moneter, BI mempunyai 

hak untuk mengakses informasi 
- terkait dengan pengawasan 

lembaga keuangan (fermasuk 
perbankan, tanggung jawab LPJK  

- OJK berfungsi sebagai lembaga 
yang mengawasi    lembaga 
keuangan. 
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7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaturan masa 
transisi pelimpahan 
wewenang dari BI dan 
Departemen Keuangan 
kepada LPJK/OJK 
 
 
 
 

 
 

A1, A4, B2, 
B4, B7, C1 

 
 
 
 
 
 

A3, C3. 
 
 
 

A1, A2, A3, 
A4, B1, B2, 
B3, B4, B5, 
B6, B7, C1, 

C2, C3 
 
 

A5 
 

 
 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
 
 

XIV 
 
 

 
 
 
 
I 
 
 

 
 
- BI berfungsi sebagai otoritas 

moneter, fungsi sistem 
pembayaran dan   fungsi lender 
of last resort. 

- BI masih melakukan pengawasan 
dan pembinaan, karena krisis 
tahun 2008 belum mereda. 

 
- Departemen Keuangan 

melaksanakan fungsi otoritas 
fiscal. 

 
Untuk pelimpahan wewenang harus 
diatur UU; Selama masa transisi 
pembinaan dan pengawasan ada 
pada BI dan Departemen Keuangan 
sementara OJK memperkuat struktur, 
sistem dan SDM. 
 
Ada beberapa model, antara lain: 
• Model bertahap (Inggris),  

wewenang pengaturan, Staf dan 
aktivitas dialihkan secara 
bertahap, dengan tanggungjawab 
formal tetap ditangan otoritas 
lama; 

• Model big bang (Australia), 
seluruh kewenangan pada 
tanggal pembentukan lembaga 
baru, dikombinasikann dengan 
pendelegasian kembali ke otoritas 
lama, diikuti dengan rekruitmen 
pegawai yang selektif untuk 
lembaga baru; 

• Variasi kombinasi dari 
pendekatan dalam pengalihan 
wewenang dan staf. 
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NO MASALAH KODE TALLY JAWABAN 

D. 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

KOODINASI 
PEMBINAAN, 
PENGATURAN, DAN 
PENGAWASAN BANK 
Selain BI sebagai 
Pembina dan pengawas 
perbanan, apa perlu 
instansi lain untuk 
melakukan tugas 
tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana merumuskan 
mekanisme koordinasi 
dan pembagian bidang 
tugasnya LPJK, BI, dan 
Depkeu, sehubungan 
akan dibentuknya LPJK 
(RUU-LPJK) dan JPSK 
(RUU Amandemen Bi 
dan RUU PJSK). 
 
Dari regulasi tampak 
kaitan erat antara OJK 
dan BI sebagai otoritas 
moneter sekaligus Bank 
Central, bagaimana 
memastikan pembagian 
bidang tugasnya secara 
jelas dan rinci sehingga 
lebih koordinatif dan 
komunikatif  
 
 

 
 
 
 

A1, A3, 
A4, B1, 
B6, B7 
C2, C3 

 
A2, A5, 
B2, B4, 

C1 
B3, B5, 

 
 
 
 
 

A4, B1, 
B2, B4, 
B5, B7, 

C1. 
 

A1, A2, 
A3 A5, 
B3, B6, 
C2, C3. 

 
A1, A2, 
A3, A5, 
B1, B2, 
B3, B4, 

C2 
 

 
 
 
 

VIII 
 
 
 
 

V 
 
 
II 
 
 
 
 
 

VII 
 
 
 
 
 

VIII 
 
 
 

IX 
 

 
 
 
 
Tidak, cukup satu instansi supaya tidak 
adan tumpang tindih kewenangan 
 
 
 
Diperlukan instansi lain, agar 
pelaksanaannya lebih GCG yaitu 
semacam Dewan Pengawas hasil kerja BI 
Koordinasi serta menjalankan fungsi 
masing-masing harus diatur dalam UU 
untuk menghindari adanya overlap. Di 
samping itu juga koordinasi ketiganya di 
bidang informasi guna merumuskan 
kebijakan moneter dengan tepat. 
LPJK bertugas melakukan pembinaan 
dan pengawasan terhadap jasa keuangan 
(Bank, Asuransi, dan Pensiun, Pasar 
Modal, dll) dan bertanggung jawab 
kepada Presiden 
 
Bank à LPJK àBI ß à Dep. Keuangan 
– DPR; dituangkan dalam UU. 
 
 
Langkah awal diselaraskan seluruh 
kebijakan maupun peraturan yang ada di 
sector moneter, system pembayaran, 
perbankan maupun sector fiscal.  Seperti 
yang saat ini terjadi adalah terjadinya over 
lapping antara RUU JPSK yang sedang 
dibahas di DPR dengan RUU-OJK 
mengenai fungsi pengawasan perbankan. 
Pada RUU JPSK yang juga mencakup 
seluruh sector jasa keuangan fungsi 
pengawasan masih dilakukan oleh BI, hal 
tersebut akan bertentangan dengan RUU 
OJK yang juga mencakup seluruh sector 
jasa keuangan. 
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NO MASALAH KODE TALLY JAWABAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 & 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagaimana mekanisme 
pertanggungjawaban 
pembina, pengatur dan 
pengawas bank 
dikaitkan dengan 
terjadinya perumusan 
Bank dan Apakah perlu 
pengaturan sanksi bagi 
yang menyebabkan 
kegagalan? 
 
 

A4, B5, 
B6, B7, 
C3, B3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A1, A2, 
A3, A5, 
B2, B3, 
B5, B6, 
B7 C1, 
C2, C3 

 
 
 

B1 
 
 
 
 
 

B4 
 

A4 
 

VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
I 

Untuk memastikan pembagian bidang 
tugas secara jelas dan rinci, diperlukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
- semua lembaga yang terkait 

dengan industri keuangan (khusus 
lembaga yang berwenang 
menetapkan, melaksanakan, 
membina, mengatur dan/atau 
mengawasi lembaga keuangan 
bank maupun non-bank/dilibatkan 
dalam pembahasan pembentukan 
LPJK serta dalam pembahasan  
pembagian tugas, fungsi, tanggung 
jawab dan kewenangan masing-
masing lembaga nantinya. 

- penuangan hasil kesepakatan 
pembahasan  tersebut dituangkan 
ke dalam peraturan perundang-
undangan yang jelas, rinci dan 
mudah dipahami serta ada 
peraturan pelaksanaannya. 

 
Pembina, pengatur, pengawas bank 
harus bertanggungjawab sepanjang 
ditemukan adanya kesalahan/kelalaian 
dalam melaksanakan fungsinya, baik 
secara yuridis maupun financial kecuali 
jelas-jelas kesalahan ada pada satu 
pihak. Pertanggungjawaban secara 
yuridis juga meliputi pemberian sanksi. 
 
Pengatur bertanggungjawab pada 
Pembina, dan Pembina 
bertanggungjawab kepada pengawas. 
Bila terjadi kegagalan tidak perlu 
dikenakan sanksi. 
 
Bank à Pengawas, pengatur, prmbina 
 
• LPJK melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap jasa 
keuangan; 

• BI bertugas sebagai otoritas 
moneter dan system pembayaran 
yang focus pada pengendalian 
stabilitas nilai tukar rupiah. 

     



 69

BAB IV 

ANALISIS PEMISAHAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN DI 

INDONESIA 

 

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan baik terhadap 

literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, terutama 

pendapat responden, dapat dikemukakan bahwa : 

 

A. IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA 

Perbankan mempunyai peranan yang strategis sebagai lembaga intermediasi 

yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna mendukung pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat 

banyak. Sehubungan dengan hal dimaksud perbankan harus melaksanakan fungsinya 

secara efisien, senantiasa memelihara tingkat kesehatannya, mampu menghadapi 

persaingan yang bersifat global, mampu melindungi secara baik  dana masyarakat 

yang dititipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke 

bidang-bidang yang produktif termasuk kepada koperasi serta pengusaha menengah 

dan kecil dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. 

Sesuai dengan data Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia, bulan 

Februari 2009, dapat dikemukakan sebagai berikut : 

• Jumlah Bank Umum adalah 123 bank; 

• Jumlah Bank Perkreditan Rakyat mencapai 1768 bank, dengan jumlah kantor  

bank umum sejumlah 11.232 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua) kantor; 

• Sedangkan jumlah kantor Bank Perkeditan Rakyat berjumlah 3.401 (tiga ribu 

empat ratus satu) kantor.15  

                                                        
15 Bank Indonesia, Statistik Perbankan Indonesia Edisi April 2009 
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Adapun total aset bank-bank tersebut diatas, dapat dikemukakan sebagai 

berikut: 

• Bank Umum mencapai Rp. 2.343.741.000.000.000,- (dua ribu tiga ratus empat 

puluh tiga triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar rupiah); 

• Bank Perkreditan Rakyat berjumlah Rp.32.703.000.000.000,- (tiga puluh dua 

triliun tujuh ratus tiga miliar rupiah).  

• Sumber dana Bank Umum mencapai Rp.2.007.997.000.000.000,- (dua ribu tujuh 

triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar rupiah); 

• Sedangkan sumber dana Bank Perkreditan Rakyat sebesar 

Rp.26.873.000.000.000,- (dua puluh enam triliun depan ratus tujuh puluh tiga 

miliar rupiah).  

• Sedangkan mengenai penyaluran dana Bank Umum mencapai 

Rp.2.055.482.000.000.000,- (dua ribu lima puluh lima triliun empat ratus delapan 

puluh dua miliar rupiah); 

• Sementara penyaluran dana Bank Perkreditan Rakyat mencapai 

Rp.31.756.000.000.000,- (tiga puluh satu triliun tujuh ratus lima puluh enam 

miliar rupiah); 

• Sementara itu penempatan dana perbankan di SBI dan SBI-Syariah mencapai 

Rp.216.538.000.000.000,- (dua ratus enam belas ribu lima ratus tiga puluh 

dekapan miliar rupiah). 

 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan analisis data hasil penelitian, 

dapat dikemukakan bahwa : dewasa ini masalah pembinaan, pengaturan dan pengawasan 

bank di Indonesia diatur di dalam dua undang-undang dengan  penyebutan (istilah) yang 

berbeda.  

Disatu sisi, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan  dalam BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN yang ruang lingkup pengaturannya adalah perbankan, 
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yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan 

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. 

Sedangkan disisi lain, Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam BAB 

VI TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK, ruang lingkup pengaturannya adalah 

Bank Indonesia yang mencakup antara lain status, tempat kedudukan dan modalnya, serta 

tujuan dan tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan moneter, menjaga kelancaran system 

pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. 

Oleh karena itu, dimasa mendatang demi kepentingan keselarasan, sinkronisasi 

dan keharmonisan serta untuk tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para 

aparatur terkait, masalah pengaturan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank perlu 

dilakukan pengaturan di dalam satu peraturan saja. 

Mengenai pola pembinaan dan pengawasan bank yang diterapkan bank Indonesia 

dewasa ini oleh sebagian kecil responden menyebutkan bahwa, telah cukup efektif untuk 

mewujudkan perbankan yang sehat. Namun demikian perlu dipertimbangkan adanya pola-

pola pengawasan khusus, misalnya untuk mendeteksi terjadinya suatu bank gagal bayar 

seperti kasus bank Global, bank Dagang Bali, Bank IFI, Bank Century Tbk, dan berbagai 

kasus bank gagal lainnya. Namun demikian, menurut pendapat sebagian besar responden 

menyebutkan, bahwa berdasarkan fakta yang pernah ada, belum cukup memadainya 

pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu faktor penyebab ambruknya 

usaha perbankan. Ambruknya sektor perbankan tersebut selain merupakan imbas dari 

krisis perekonomian ternyata juga diakibatkan oleh lemahnya struktur perbankan di 

Indonesia yang antara lain disebabkan oleh lemahnya pembinaan dan pengawasan 

perbankan di Indonesia. Namun sebahagian kecil  responden menyebutkan, bahwa 

banyak factor yang mempengaruhi dunia usaha perbankan, misalnya : salah pengelolaan 

atau salah pengembilan kebijakan yang diambil oleh para banker, dan pihak terkait. Begitu 

juga dengan pengaruh kondisi perekonomian nasional, regional, maupun global turut 

menyebabkan ambruknya usaha perbankan. 

Menurut pendapat sebagian besar responden menyebutkan, bahwa pembinaan dan 

pengawasan bank  merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan ambruknya 
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suatu bank, karena tanpa pembinaan dan pengawasan yang baik, dapat mengakibatkan 

bank-bank beroperasi tanpa control serta operasionalisasinya dilakukan tanpa tata kelola, 

manajemen resiko dan transparansi yang baik yang dapat menimbulkan pengelolaan 

usaha yang tidak baik, kecurangan, penggelapan ataupun tindak pidana perbankan 

lainnya, sehingga pada akhirnya akan merusak kesehatan usaha bank tersebut. Sebagai 

contoh, kasus PT. Bank Dagang Bali dan PT. Bank Asiatic pada tahun 1998 yang mana 

keduanya masuk kategori A dan tiba-tiba rusak yang disebabkan oleh kredit fiktif yang 

seharusnya Bank Indonesia sudah dapat mengetahui indikasi ini lebih awal jika 

pengawasan dilakukan dengan benar. 

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan situasi perbankan menghendaki 

dilakukannya pemisahan antara pembinaan dan pengawasan perbankan. Menurut 

pendapat sebagian besar responden, bahwa masalah pembinaan dan pengawasan 

perbankan perlu dilakukan pemisahan, agar masing-masing lembaga focus melakukan 

pembinaan/pengaturan dan pengawasan perbankan; agar fungsi dan tugas terlaksana 

lebih efektif karena tugasnya sudah terfokus, sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus 

memilih mendahulukan pengawasan atau pengaturan/pembinaan. Bank Indonesia akan 

lebih terfokus kepada sisi pembinaan dan pengaturan perbankan saja. 

Transformasi dunia perbankan dari bank sentral berubah menjadi Bank Sentral 

yang independen telah terjadi di negara-negara berkembang tidak terkecuali 

Indonesia, khususnya hal tersebut diakibatkan oleh restrukturisasi lembaga finansial 

terkait dengan bantuan ekonomi. Hal tersebut nampak dari salah satu butir 

kesepakatan Pemerintah Orde Baru dengan IMF pada pertengahan Januari 1998, di 

mana salah satu syarat bantuan IMF tersebut adalah adanya keharusan Pemerintah 

untuk melakukan reformasi pada sektor perbankan, yang kemudian diikuti dengan 

perubahan undang-undang tentang Bank Sentral.
16

 

Secara konseptual, bank sentral dapat menjalankan fungsinya secara penuh 

dan efektif apabila bersifat independen dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

                                                        
16  Dr. Magdir Ismail, SH, LL.M. Bank Indonesia, Akuntabilitas & Transformasi. FH 

Univ Al Azhar Indonesia. Jakarta, 2007., hal. 5 
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kebijakan moneternya. Hal ini dapat ditemua di hampir semua negara maju di dunia, 

dimana bank sentral mempunyai tanggung jawab secara penuh dalam hal merumuskan 

dan menerapkan kebijakan moneternya.
17

  Dalam literatur teoritis telah dibuktikan 

bahwa bank sentral yang independen terhadap pemerintah dapat secara efektif 

memerangi inflasi.
18

 

Pada dasarnya perubahan Bank Indonesia menjadi lebih independen karena 

penempatan kedudukan Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah serta 

ketidakjelasan peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam Undang-undang 

Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral pada akhirnya dapat menyebabkan 

ketidakjelasan pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil oleh Bank Indonesia. 

Di samping itu penempatan kedudukan tersebut membuka peluang adanya intervensi 

dari pihak luar sehingga dapat menyebabkan kebijakan yang diambil oleh Bank 

Indonesia menjadi kurang efektif. 

Secara esensial tujuan dan tugas pokok bank sentral adalah mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7 UU BI). Yang dimaksud dengan kestabilan 

nilai rupiah adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari 

perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang 

tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan 

melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 

pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. (Pasal 8 UU BI) . Oleh karena itu 

setiap pembicaraan tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen 

selalu menjadi topik yang menarik, terutama menyangkut isu mengenai bagaimana 

bank sentral berfungsi sbagai otoritas moneter, otoritas sistem pembayaran dan 

otoritas perbankan yang independen dan bukan merupakan subordinasi pemerintah.  

                                                        
17 Sugiarso Safuan & Suseno, Independensi Bank Sentral dan stabilisasi Output: Teori dan 

Temuan Empiris, Bank Indonesia PPSK, Juli 2007 
18 Barro, RJ abd Gordon (1983. Rule, Discretion and Reputation in Positiv Model of 

Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, Vol 12 
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Sesuai dengan ketentuan di dalam UU Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah 

lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau 

pihak-pihak lainnya kecuali  untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-

undang ini (Pasal 4).  Sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi 

penuh dalam pelaksanaan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah.  

Pencantuman status independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk 

memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi 

status kelembagaan Bank Indonesia. Oleh karena itu pihak lain dilarang melakukan 

segala bentuk campur tangan terhadap pe;laksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank 

Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari 

pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Pasal 9).    

Setelah Bank Indonesia menjadi bank sentral yang independen kedudukannya 

memang menjadi sangat kuat. Bahkan undang-undang memberikan imunitas kepada 

Dewan Gubernur Bank Indonesia dan atau pejabat Bank Indonesia karena telah 

mengambil keputusan atau kebijakan tertentu, sepanjang kebijakan tersebut sejalan 

dengan tugas dan wewenangnya serta dilakukan dengan itikad baik (Pasal 45 UU 

Bank Indonesia). Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya mulai muncul 

pendapat dari berbagai pihak bahwa dengan independensi Bank Indonesia, maka bank 

sentral itu menjadi terlalu kaku, dan terlalu cenderung mengikuti Bundesbank sebagai 

referensi.19 

 

B. RENCANA PENGALIHAN TUGAS PENGAWASAN BANK. 

Dalam kaitan dengan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan, 

salah satu pasal dari Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

(Pasal 34) menetapkan rencana pengalihan tugas pengawasan bank dari Bank 

Indonesia ke lembaga pengawasan sektor jasa keuangan sebagai berikut “Tugas 

mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan 

yang independen, yang akan diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya Pasal 34 

                                                        
19  Tony A. Prasetiantono. “BI Bagai Sumur Tanpa Dasar”. Kompas, 21 November 2000 
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ayat (2) UU No. 3 Tahun 2004 yang mengamandemen UU no 23 tahun 1999 

memberikan batas waktu pengalihan tugas pengawasan tersebut selambat-lambatnya 

pada tanggal 31 Desember 2010. Dengan mempertimbangkan kontribusi yang 

signifikan dari sektor jasa keuangan berupa penyediaan modal dan pembiayaan untuk 

pembangunan nasional namun juga disadari adanya kecenderungan konglomerasi di 

sektor tersebut, maka diperlukan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan 

(LPJK) yang mengupayakan penerapan sistem pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan sektor jasa keuangan secara terpadu dan komprehensif.  

Berdasarkan analisis Tim Penelitian menyebutkan bahwa, dalam rangka 

pembentukan LPJK tersebut perlu dirumuskan mekanisme koordinasi antara Bank 

Indonesia sebagai otoritas moneter yang merumuskan kebijakan moneter yang 

bertujuan mencapai stabilitas moneter dengan LPJK yang bertugas membina, 

mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang sekaligus berfungsi sebagai 

pelaku sistem pembayaran dan pelaksana kebijakan moneter dengan tujuan akhir 

mencapai stabilitas sistem keuangan.   

Sekalipun demikian masih diperlukan penelitian dan penelaahan yang 

mendalam tentang apakah kewenangan pembinaan, pengaturan dan pengawasan 

bank tersebut sebaiknya berada dalam satu lembaga atau berada di dua lembaga 

mengingat stabilitas sistem moneter dan stabilitas sistem keuangan (khususnya sektor 

perbankan)  pada dasarnya seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena 

bank sentral tidak mungkin menjaga stabilitas harga tanpa adanya stabilitas sistem 

keuangan. Untuk itulah dilakukan penyempurnaan terhadap UU No 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan. Undang-undang tersebut diamandemen dengan UU No 10 Tahun 

1998 dengan salah satu hal yang pokok adalah pemisahan pengaturan BI dari 

sebelumnya menyatu dengan UU Perbankan menjadi undang-undang yang terpisah 

dan membuat UU baru yang khusus mengatur BI.  

Salah satu tujuan utama pembuatan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia adalah agar BI menjadi lembaga yang independen, lepas dari pengaruh 

pemerintah. Amanat pasal 34 menyatakan membentuk lembaga pengawasan 

perbankan yang statusnya juga independen, bertanggung jawab langsung ke presiden, 
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tidak ke DPR ataupun di bawah kendali menteri keuangan. Walaupun tercantum dalam 

LOI dengan IMF, BI keberatan dengan pembentukan lembaga pengawasan. Itu yang 

kemudian menjadikan pembentukan lembaga pengawasan ini ditangguhkan pada 

tahun 2002, bukan pada tahun yang sama dengan perubahan UU tentang BI. 

Alasannya, memberi kesempatan kepada seluruh komponen pembuat kebijakan 

terutama pemerintah mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan akan 

dibentuknya lembaga pengawasan perbankan yang baru.  

Tetapi, tahun 2002 telah lewat dan lembaga pengawasan sebagaimana amanat 

dalam UU No 23 Tahun 1999 belum juga ada tanda-tanda terbentuk. Bahkan, salah 

satu calon kuat gubernur BI pada Maret 2003, Burhanuddin Abdullah, dalam fit and 

proper test di depan anggota DPR menyatakan pembentukan lembaga pengawasan 

yang independen lepas dari BI dan pemerintah adalah perlu, tetapi tidak sekarang.  

Alasan BI adalah kesiapan dari pemerintah. Kesiapan bidang infrastruktur dan 

pendanaan menjadi alasan utama BI yang menganggap pemerintah belum siap 

membentuk atau mengoperasionalkan sebuah lembaga super di bidang pengawasan 

sektor keuangan di Indonesia. 

Tarik ulur pembentukan badan pengawas menjadi lebih kencang karena pada 

tahun yang sama LOI antara pemerintah dan IMF akan segera berakhir. Ini membuat BI 

semakin jelas memosisikan diri untuk tetap mengulur jadwal pembentukan lembaga 

pengawas baru tersebut.  Adanya amandemen UU No 23 Tahun 1999 khusus tentang 

pasal 34 ayat 2 yang di pasal amandemennya (UU No 3 Tahun 2004) diubah menjadi 

bahwa pembentukan lembaga pengawasan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 

2010. Hal ini yang kemudian menjadi indikasi BI tidak ingin posisi kewenangannya 

diambil alih oleh lembaga lain sehubungan dengan pengawasan sektor perbankan.  

Bagi orang yang berkecimpung di dunia perbankan akan maklum dengan 

tindakan yang diambil oleh BI, tetap mempertahankan kewenangan pengawasannya. 

Begitu BI melepas posisi kewenangannya dalam mengawasi dunia perbankan maka BI 

akan kehilangan deputi gubernur yang membawahi direktorat pengawasan dan 

perizinan perbankan. Dengan demikian, struktur organisasi BI akan berubah total 
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dengan menghilangkan sebagian struktur organisasi untuk diserahkan kepada 

lembaga pengawas yang baru, sebuah perubahan yang sangat signifikan bagi BI. 

Mengapa BI sedemikian takut menyerahkan kewenangan pengawasannya 

kepada pihak lain? Jawabannya adalah kegiatan pengawasan inilah yang sebenarnya 

menjadi tulang punggung kegiatan operasional BI sehari-hari. Bila kewenangan ini 

dihilangkan, yang terjadi adalah fungsi BI hanya fokus pada kegiatan pengaturan 

kebijakan moneter, suatu hal/lembaga yang identik dengan posisi Federal Reserve di 

AS. Di lain pihak bagaimana dengan kesiapan pemerintah dalam upaya melaksanakan 

amanat undang-undang untuk membentuk lembaga pengawas ini? Dari segi payung 

hukum, pemerintah sudah siap walaupun terlambat dari jadwal yang seharusnya 

disampaikan sebelum 2002. 

 

Forum Stabilitas Keuangan. 

Menurut pendapat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya,
20

 bahwa fungsi 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) saat ini aturan mainnya sudah dijalankan oleh FSK (Forum 

Stabilitas Keuangan). Aturan main FSK yang yang terdiri dari otoritas pengawas perbankan 

dan Departemen Keuangan beserta Bapepam-LK selalu mengawasi stabilitas keuangan, di 

Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pernyataan ini menanggapi beberapa pernyataan yang 

mengungkapkan bahwa pengawasan bank itu ada di pemerintah, sedangkan BI 

konsentrasi pada kebijakan moneter, seperti fungsi dari OJK. Sistem keuangan bukan 

industri perbankan saja, tetapi gabungan dari perbankan dan non bank, seperti pasar 

modal, asuransi serta perusahaan keuangan lainnya. FSK ini melakukan pertemuan 

reguler untuk membahas untuk membahas permasalahan sistem keuangan. "Karena ada 

forumnya dan melakukan pertemuan reguler, seperti mengamati dampak dari 

perekonomian global, yang bekerja adalah FSK ini untuk mencermati sistem keuangan. 

                                                        

 

 
20 BI: Fungsi OJK Sudah Dijalankan FSK, Minggu, 10 Pebruari 2008 10:59 WIB | Ekonomi & 

Bisnis, Jakarta (ANTARA News). 
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Hasil pertemuan tersebut dilaporkan kepada gubernur BI, menteri keuangan, menteri 

koordinasi perekonomian dan menteri negara BUMN. 

        

Secara mekanisme fungsi pengawasan sudah jalan di dalam FSK.Namun dia 

tidak mau mengomentari OJK, tetapi lebih baik mengatasi tekanan yang ada dalam 

sistem keuangan. Lebih bagus kita siapkan untuk menghadapi tekanan dari sistem 

keuangan dari turbulensi di pasar uang, itu yang di depan mata,".  FSK ini digunakan 

untuk berkoordinasi oleh otoritas untuk membenahi pasar keuangan, seperti bank, 

pasar modal, asuransi, sebab krisis itu tidak hanya terjadi dari perbankan, namun juga 

dari non bank. "Krisis perekonomian global saat ini berasal dari non bank (subprime 

mortgage). Lembaga OJK hingga saat ini belum terbentuk, meskipun kalau merujuk 

amanah pasal 34 UU No 23/1999 tentang BI, lembaga ini sudah harus terbentuk akhir 

2002 lalu.  

Rancangan Undang-Undang (RUU) OJK sendiri sudah di meja DPR, tetapi 

melihat pengalaman pembahasan amandemen UU BI yang belum juga kelar hingga 

saat ini, kelihatannya mustahil pembahasan RUU OJK ini bisa selesai cepat. Bahkan 

pembahasan RUU OJK terancam gagal, kalau proses amandemen UU BI yang juga 

sedang berlangsung di DPR menghapuskan ketentuan dalam pasal 34 UU BI yang 

menugaskan pembentukan OJK. Bersamaan dengan pengajuan RUU OJK, pemerintah 

juga mengajukan perubahan atas empat UU yang akan melebur ke OJK, yaitu RUU 

Perubahan atas UU No 2/1992 tentang Usaha Perasuransian, RUU Perubahan atas 

UU No 7/1992 tentang Perbankan, RUU Perubahan atas UU No 11/1992 tentang Dana 

Pensiun, dan RUU Perubahan atas UU No 8/1995 tentang Pasar Modal. Itu baru dari 

sudut perundangannya. Belum lagi, kalau misalnya OJK terbentuk, bagaimana 

infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), juga pembiayaan masih menjadi tantangan 

berikutnya. Dengan kondisi ini tidak mudah merealisasikan OJK ini dalam waktu dekat. 
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C. KESIAPAN/KESERIUSAN PEMERINTAH. 

Pada saat pengajuan RUU bidang keuangan (tahun 2003), pemerintah telah 

menyertakan pula RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan di samping RUU untuk 

mengamandemen undang-undang bidang jasa finansial, seperti pasar modal, asuransi, 

dan dana pensiun. Tetapi, yang lolos menjadi UU ternyata hanya amandemen UU BI, 

yaitu UU No 3 Tahun 2004. Yang lainnya sampai masih menyangkut di DPR. Dari segi 

infrastruktur, pemerintah telah menyiapkan diri dengan memerger Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam) dengan Direktorat Lembaga Keuangan (DJLK). Sebelumnya 

keduanya merupakan organisasi di bawah wewenang menteri keuangan dan dengan 

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, Bapepam, dan 

DJLK resmi bergabung. Penggabungan ini kalau dilihat dari kacamata kebijakan 

keuangan merupakan jawaban dari keraguan BI tentang kesiapan atau keseriusan 

pemerintah untuk membentuk lembaga pengawasan bidang finansial. Untuk masalah 

pendanaan, sungguh sangat naif kalau BI meragukan kemampuan pemerintah dalam 

mendanai operasional lembaga pengawas baru ini. Apalagi dibanding dengan beban 

tanggungan BLBI yang jumlahnya ratusan triliun rupiah, hampir sepenuhnya 

ditanggung pemerintah (APBN) akibat lemahnya sisi kontrol BI. Tentunya dana untuk 

operasional lembaga pengawas baru ini akan jauh lebih kecil, bahkan dalam beberapa 

kesempatan ada tawaran dari Bank Dunia dan ADB untuk sementara menalangi biaya 

pembentukan badan baru tersebut.  

Tidak hanya BLBI, tapi dari beberapa kejadian menyusul penutupan dan 

pembekuan operasional beberapa bank swasta nasional tanggungan nasabah bank 

yang telah ditutup dan dibekukan tetap menjadi beban pemerintah (blanket guarantee) 

lantaran belum ada lembaga khusus tentang penjaminan simpanan nasabah 

perbankan sebelum tahun 2004. Setelah terbentuk dan beroperasinya Lembaga 

Penjamin Simpanan (LPS) pada 22 September 2005, efektivitas dan ketegasan 
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pengawasan BI tetap patut dipertanyakan karena masih ada penutupan bank, seperti 

kasus Bank Asiatic, Bank Global, IFI dan Bank Century.  

Dari berbagai macam persoalan yang ada, sudah selayaknya BI dengan lapang 

dada melepas kewenangan pengawasannya kepada lembaga pengawas yang baru. 

Tidak ada alasan lagi bagi BI mengulur waktu melaksanakan amanat yang telah 

tercantum dalam pasal 34 ayat (2) UU No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang 

menyebutkan bahwa paling lambat tanggal 31 Desember 2010 badan pengawas 

perbankan sudah harus terbentuk. Dengan peristiwa penetapan gubernur BI sebagai 

tersangka dalam kasus aliran dana ke DPR, seharusnya DPR bisa menjadikan hal ini 

sebagai momentum baru untuk kembali membahas RUU bidang keuangan yang dulu 

pada 2003 telah diajukan pemerintah dalam proses terbentuknya OJK. 

Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 

OJK harus terbentuk paling lambat 31 Desember 2010. Target pembentukan OJK sendiri 

sudah molor cukup lama dari target awal tahun 2002. OJK sedianya menjadi badan di luar 

administratif pemerintah, yang  bertugas mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di 

Indonesia, baik institusI maupun perorangan, memberikan perizinan, pengaturan informasi, 

pemeriksaan serta menginvestigasi pelanggaran criminal dan non-kriminal yang dilakukan 

oleh lembaga jasa keuangan. Implikasi terbesarnya adalah terpangkasnya kewenangan 

Bank Indonesia yang selama ini menjadi pengawas bank karena fungsí pengawsan bank 

akan menjadi tanggung jawab OJK. 

 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, beberapa waktu lalu mengatakan proses 

penyusunan draft RUU OJK sudah masuk dalam tahap final. Pemerintah juga sudah 

mengadakan pembahasan intensif dengan institusí terkait, seperti Bank Indonesia yang 

mengacu pada pengalaman crisis keuangan sebelumnya. Sementara itu, menurut Mantan 

Ketua Komisi XI, A Hafidz Zawawi pemerintah dipersilakan untuk mengadopsi sistem OJK 

yang dijalankan di Inggris ke dalam RUU OJK. Meskipun prinsip dasarnya tetap harus 

mencerminkan independensi Bank Indonesia agar konsentrasinya sebagai regulator di 

bidang moneter tidak terganggu. 
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 Kondisi crisis global yang bersumber dari kegagalan pengawasan lembaga 

keuangan ini menjadi ibarat pisau bermata dua bagi pembentukan OJK. Apakah justru di 

saat crisis ini merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan pembentukan OJK.  

Dengan maksud agar ke depannya pengawasan terhadap lembaga keuangan, baik bank 

maupun non-bank menjadi lebih baik. Ataukah justru dengan crisis ini justru berhati-hati 

melakukan perubahan signifikan terhadap siapa yang mengawasi lembaga keuangan. 

Ketidakpastian di sector keuangan dikhawatirkan akan berpengaruh pada kepercayaan 

dan keprcayaan diri pelaku sector keuangan. Serta apakah dengan membentuk lembaga 

baru pengawasannya akan menjadi lebih baik. 

 Pandangan pemerintah menunjukkan bahwa justru di saat krisis ini diperlukan 

antisipasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan sistem keuangan dan perbankan. 

Pemerintah akan maju terus dengan RUU OJK sesuai amanat undang-undang. Keseriusan 

pemerintah dalam menuju OJK ini bisa terlihat dari beberapa tahun sebelumnya. Dimulai 

dari bergabungnnya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Direktorat 

Lembaga Keuangan (DJLK). Sebelumnya, keduanya merupakan organisasi di bawah 

wewenang Menteri Keuangan. Pemerintah telah melakukan langkah awal untuk 

membentuk lembaga pengawasan bidang finansial. 

 Jika BI meragukan kemampuan pemerintah dalam penghawasan perbankan, 

terbukti efektivitas dan pengawasan BI perlu dipertanyakan dengan masih lolosnya 

pengawasan terhadap Bank Century, Bank Global dan bahkan Bank IFI terpaksa mesti 

dilikuidasi. Jika OJK jadi terbentuk, mau tidak mau akan ada reorganisasi besar dalam 

tubuh Bank Indonesia. Deputi Gubernur yang membawahi direktorat pengawasan dan 

perizinan perbankan tentunya akan lepas dari tubuh BI. Bila kewenangan ini dihilangkan 

yang terjadi adalah fungsi BI hanya fokus pada kegiatan pengaturan kebijakan moneter, 

suatu lembaga yang identik dengan posisi Federal Reserve di Amerika Serikat. 

 Untuk membiayai lembaga independen ini, disebutkan bahwa pendanaan OJK akan 

berasal dari industri jasa keuangan. Mereka terdiri dari perbankan, asuransi, dana pensiun, 

bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan. Sedangkan pengelolaan akan dipimpin 

Dewan Komisioner yang terdiri dari maksimal 7 (tujuh) anggota berpengalaman dan 

memiliki kemampuan di bidang jasa keuangan. Satu orang di antara Dewan Komisoner itu 
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ditunjuk sebagai ketua, dan seorang lagi bertindak sebagai kepala eksekutif. Satu orang 

dari anggota dewan juga ditunjuk langsung oleh Gubernur Bank Indonesia dari salah 

seorang deputi gubernurnya. Sementara anggota dewa lainnya diusulkan dan diangkat 

oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sedangkan kedudukan Bapepam – LK akan 

menjadi unit dari suatu lembaga yang tetap berada di bawah pengawaasan Dewan 

Komisioner yang dipimpin seorang ketua. Artinya Ketua Bapepam – LK tetap harus 

bertanggung jawab kepada dewan komisioner dan tidak memiliki keleluasaan untuk 

mengambil keputusan. 

 

D. KOORDINASI DAN PEMBAGIAN TUGAS. 

 Mengenai siapa yang mengawasi perbankan sebenarnya bukanlah persoalan yang 

krusial. Ini lantaran masalah utama justru terletak pada tata kelola atau good corporate 

governance yang harus dijunjung tinggi siapa pun pengawasnya. Di sisi lain bank sentral 

tetap membutuhkan akses atas infromasi pengawasan bank agar mampu menjalankan 

tugasnya di bidang moneter dan lender of last resort. Mantan kepala Federal Reserve, 

Paul Volker, berpendapat bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak dapat 

dilakukan dengan baik apabila bank sentral kehilangan perannya dalam mengawasi 

kegiatan sektor perbankan. Untuk itu jika institusi OJK terbentuk, pembagian tugas antara 

bank sentral, OJK dan pemerintah harus tegas dan transparan. Masalah krusial lainnya 

adalah koordinasi OJK bagaimanapun tertap harus terkoordinasi dengan BI dan 

pemerintah dalam rangka menjaga kestabilan industri keuangan yang menunjang 

perekonomian nasional. Bentuk korodinasi itu harus ditegaskan dalam undang-undang. 

 Jika melihat dari pengalaman di berbagai negara, terdapat dua aliran pemikiran. 

Yang pertama yang menganut bahwa supervisi berbagai institusi keuangan dilakukan oleh 

beberapa lembaga. Yang kedua, adalah pemikiran bahwa seluruh jasa keuangan harus 

ada satu badan besar yang mengatur atau yang biasa disebut dengan Financial Service 

Authority. 

 Di Inggris, misalnya industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory 

Authority (FSA). Sedangkan di Amerika Serikat, industri keuangan diawasi oleh beberapa 
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institusi. Securities and Exchange Commission (SEC) misalnya, mengawasi perusahaan 

sekuritas. Sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (The Fed), Federal 

Deposit Insurance Corporation (OCC). Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua istilah 

ini adalah kesesuaian dengan system perbankan yang dianut oleh Negara tersebut. Juga, 

seberapa dalam konvergensi di antara lembaga-lembaga keuangan. Jika dilihat lebih 

lanjut, perbankan di Indonesia memang belum menjadi universal banking di mana produk-

produknya merupakan produk hibrida antara produk bank dan lembaga keuangan lain. 

Bank di Indonesia mayoritas masih berupa bank komersial (commercial banking) dan 

jikapun terdapat produk hibrida, jumlahnya masih sedikit dibanding dana di sector 

perbankan. 

 Sementara universal banking yang banyak terdapat di Eropa dan juga di Jepang 

yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan non-bank seperti 

investment banking dan asuransi. Di Negara-negara tersebut pengawasan lembaga 

keuangan menjadi krusial untuk berada dalam satu atap karena produk-produk yang 

dihasilkan lembaga-lembaga keuangan sudah sedemikian menyatu, sehingga sulit 

menentukan apakah suatu produk keuangan.  

 Survey yang dilakukan oleh Central Banking Publication menunjukkan, dari 123 

negara yang diteliti, lebih dari 50 persennya memberikan kewenangan pengawasan 

industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di Negara-negara sedang 

berkembang. Kini tinggal menanti seperti apakah bentuk utuh RUU OJK yang akan 

disampaikan pemerintah ke DPR. Apakah dengan RUU tersebut bisa lebih menjamin good 

corporate governance di sector keuangan bisa dijalankan. Bagi masyarakat umum tidak 

penting siapakah yang mengawasi bank atau lembaga keuangan lain. Siapapun 

pengawasnya, dana masyarakat terjamin keamanannya dan dan system keuangan 

sebagai darah perekonomian bisa berjalan dengan lancar dan menciptakan kemakmuran.
21

 

Setelah lebih dari tiga tahun akhirnya sidang paripurna DPR pada tanggal 19 

Desember 2003 menyelesaikan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Usulan 

amendemen ini semula diajukan semasa pemerintahan Presiden Gus Dur. Undang-

                                                        
21 Harian Umum Republika,  Rabu, 10 Juni 2009 
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undang hasil amendemen ini disebut oleh mantan Menteri Keuangan Boediono 

sebagai undang-undang bank sentral modern. Salah satu masalah krusial yang 

memperlambat proses amendemen ini adalah menentukan siapa yang berwenang 

mengawasi industri perbankan. Terjadi tarik ulur yang alot antara Bank Indonesia dan 

pemerintah yang dalam kaitan ini diwakili oleh Departemen Keuangan. Kompromi yang 

dicapai akhirnya menetapkan bahwa OJK akan dibentuk paling lambat tahun 2010. 

Sebelum diamandemen bunyi ketentuannya adalah Lembaga Pengawas Jasa 

Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi OJK) paling lambat sudah harus dibentuk 

pada akhir Desember 2002. 

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk  

menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh 

DPR. Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan RUU 

tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. RUU ini 

disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan 

perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral 

ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (bank sentral 

Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 

23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola bank sentral Jerman 

yang tidak mengawasi bank. Di Jerman pengawasan industri perbankan dilakukan oleh 

suatu badan khusus.  

Pada waktu RUU tersebut diajukan, muncul penolakan yang kuat oleh kalangan 

DPR dan BI. Sebagai kompromi maka disepakati bahwa lembaga yang akan 

menggantikan BI dalam mengawasi bank tersebut juga bertugas mengawasi lembaga 

keuangan lainnya.Hal ini dimaksudkan agar tidak terihat bahwa pemisahaan fungsi 

pengawsan tersebut adalah memangkas kewenangan bank sentral. Sayangnya, 

kompromi tersebut juga menetapkan bahwa kewenangan mengatur industri perbankan 

bank tetap berada di BI. Secara konsep, pemisahaan antara kewenangan pengawasan 

(LPJK) dan kewenangan pengaturan (BI) industri perbankan tidak tepat dan lemah. 

Alasannya adalah pengawasan bank meliputi fungsi pengaturan, pengawasan (audit), 

pengenaan sanksi dan pemberian/pencabutan ijin usaha sehingga keempat fungsi 
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tersebut harus berada di satu tangan. Pemisahan antara pengawasan (audit) dengan 

pengaturan tentunya akan menimbulkan masalah koordinasi. Dengan amendemen 

masalah ini dapat diselesaikan karena OJK memiliki seluruh fungsi pengawasan.  

Masalah pelik yang muncul setelah amandemen adalah kapan saat yang tepat 

OJK mulai beroperasi. Selama ini yang menjadi pokok persoalan, paling tidak yang 

terekspose kepermukaan, adalah masalah kapan "kekuasaan" tersebut dialihkan. Dua 

atau tiga tahun kedepan atau menunggu tahun 2010. Sejatinya argumentasi yang 

digunakan untuk menetapkan kapan saat yang tepat peralihan tersebut disesuaikan 

dengan kondisi industri keuangan itu sendiri. Untuk melihat sistem mana yang lebih 

tepat untuk diterapkan dan kapan sebaiknya diterapkan dapat dilihat paling tidak dari 

tiga pendekatan yaitu: Pertama, dari kaca mata teoretis Kedua, dari sudut pandang 

empiris. dan ketiga, secara politik.  

Secara teoritis, terdapat dua aliran (school of thought) dalam hal pengawasan 

lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa 

pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Di pihak 

lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila 

dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi 

oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri 

keuangan diawasi oleh beberapa institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan 

sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC dan 

OCC. Alasan dasar yang melatarbelakangi kedua aliran ini adalah kesesuaian dengan 

sistem perbankan yang dianut oleh negara tersebut. Juga, seberapa dalam 

konvergensi diantara lembaga-lembaga keuangan. Dari sudut sistem, terdapat dua 

sistem perbankan yang berlaku yaitu commercial banking system dan universal 

banking system. Commercial banking, seperti yang berlaku di negara kita dan di 

Amerika Serikat, melarang bank melakukan kegiatan usaha keuangan non bank seperti 

asuransi. Hal ini berbeda dengan universal banking, dianut oleh antara lain negara-

negara Eropa dan Jepang, yang membolehkan bank melakukan kegiatan usaha 

keuangan non bank seperti investmen banking dan asuransi.  
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Disamping alasan sistem perbankan yang berlaku yang juga menjadi dasar 

pertimbangan adalah seberapa dalam telah terjadi konvergensi pada industri 

keuangan. Konvergensi yang dalam akan menyebabkan munculnya masalah 

kewenangan regulasi. Hal ini terjadi karena produk-produk yang dihasilkan lembaga-

lembaga keuangan sudah sedemikian menyatunya sehinga sulit menentukan apakah 

suatu produk keuangan tertentu dihasilkan oleh industri perbankan sehingga diregulasi 

oleh bank sentral atau produk perusahaan sekuritas dan harus tunduk pada regulasi 

Bapepam. Dengan diserahkannya kewenangan pengawasan kepada satu institusi 

maka masalah kewenangan regulasi tersebut akan terpecahkan.  

Secara empiris, survey yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) 

menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan 

kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih 

menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang 

alasannya adalah masalah sumber daya (resources). Bank sentral dianggap memadai 

dalam hal sumber daya (SDM dan dana).  

Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral 

sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank 

sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila 

bank sentral juga berwenang mengawasi bank maka bank sentral akan memiliki 

kewenangan yang sedemikian besar. Bank of England misalnya, pada tahun 1997 

mendapatkan keindependenennya dan dua minggu kemudian kewenangan 

pengawasan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.  

Menjawab pertanyaan kapan waktu yang tepat mulai beroperasinya OJK dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan alasan di atas dan memperhatikan hal-hal 

berikut : 

Pertama, data menunjukkan bahwa industri keuangan kita 90 % lebih 

diantaranya dikuasai oleh industri perbankan. Belum terjadi konvergensi yang dalam 

diantara industri keuangan tersebut. Kalaupun ada produk hybrid dalam jasa keuangan 

sifatnya masih sederhana dan volumenya belum besar sehingga belum dapat 

dikatakan sebagai masalah krusial yang dapat menimbulkan masalah seistemik. 
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Produk hybrid adalah produk yang merupakan perpaduan antara produk perbankan, 

asuransi atau pasar modal. Di Indonesia, produk-produk tersebut masih merupakan 

produk asuransi atau pasar modal murni sehingga dalam hal ini bank hanya berfungsi 

sebagai penjual (agent) dan mendapatkan komisi (fee) dari jasanya tersebut.  

Di negara-negara Eropa yang menganut universal banking system produk ini 

sudah lama berkembang dan dilakukan sesuai dengan pengertian bancassurance yang 

pertama. Di Indonesia produk ini masih murni produk perusahaan asuransi yang 

ditawarkan atau dijual melalui jalur distribusi (distribution channel) perbankan sehingga 

lebih tepat dengan pengertian bancassurance yang kedua. Hal ini sesuai dengan 

undang perbankan yang melarang bank melakukan kegiatan asuransi. Larangan ini 

sesuai pula dengan sistem perbankan yang dianut oleh kita yaitu commercial banking 

system. Keuntungan bank menjual produk hybrid tersebut adalah selain menerima 

komisi juga sekaligus dapat memperbesar customer base dan menjaga loyalitas 

nasabah.  

Kedua, membentuk lembaga baru seberkuasa dan sebesar OJK tentunya 

membutuhkan sumber daya yang besar. Pada saat negara sedang sakit seperti saat ini 

pastilah lebih bijaksana apabila sumber daya yang tidak sedikit itu digunakan untuk 

memperbaik infratsruktur yang sudah parah. Masalah utama yang dihadapi industri 

keuangan khususnya perbankan saat ini bukanlah telah semakin menyatunya dengan 

industri keuangan lainnya tetapi lemahnya penerapan good corporate governance. 

Masalah good corporate governance tidak akan selesai dengan beralihnya 

kewenangan pengawasan. Sekali masalah penerapan GCC selesai, maka masalah 

siapa yang lebih tepat mengawasi industri perbankan adalah soal sepele. Hal ini 

terbukti dari pengalaman Jepang dalam menerapkan FSA, suatu lembaga semacam 

OJK, pada saat industri perbankan Jepang masih bermasalah. Penerapan FSA 

ternyata tidak membuat industri perbankan Jepang menjadi lebih baik. Hal ini dapat 

dilihat dari bangkrutnya Long-Term Credit Bank dan Nippon Credit Bank, dua bank 

besar yang terbukti merekayasa pembukuannya. Masalah koordinasi antara FSA 

dengan bank sentral juga muncul misalnya dalam kasus Ishikawa Bank dan masalah 
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kredit macet dan kecurangan (fraud) masih mewarnai perbankan Jepang. (The 

Economist 30 Agustus 2003).  

Terlepas dari institusi apa yang akan mengawasi industri perbankan yang pasti 

tidak ada model yang universal. Seluruhnya terpulang kepada keputusan politik dan 

tentu saja keputusan politik tersebut berada di luar kekuasaan bank sentral. Namun 

demikian, beberapa faktor di bawah dapat menjadi bahan renungan dalam menyusun 

suatu struktur kelembagaan badan pengawas yang efektif. Pertama, badan tersebut 

harus memiliki reputasi baik. Kedua, bank sentral tetap membutuhkan akses atas 

informasi pengawasan bank agar mampu menjalankan tugasnya di bidang moneter dan 

lender of last resort. Paul Volker mantan Chairman Federal Reserve Bank mengatakan 

bahwa kebijakan moneter maupun keuangan tidak dapat dilakukan dengan baik 

apabila bank sentral kehilangan perannya dalam mengawasi kegiatan sektor 

perbankan.  

Ketiga, pembagian tugas antara bank sentral, OJK dan pemerintah harus tegas 

dan transparan. Terakhir, harus ada bentuk kerjasama formal yang mengatur masalah 

koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu diatur dalam undang-undang.  

Rencana pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dirasa cukup 

berat jika dijalankan pada 2010. OJK adalah lembaga besar yang menggabungkan 

pengawasan atas lembaga jasa keuangan dari perbankan, pasar modal, hingga 

asuransi. "Kalau mau membangun institusi pengawasan sebesar OJK, itu berat dan 

besar. Belum lagi proses rekruitmennya," (Pada masa Anggota Komisi XI Dradjad 

Wibowo ,Jakarta, 11 Februari 2009). Dia mengatakan jika pengawasan perbankan 

berasal dari orang-orang Bank Indonesia sama juga bohong. Dia beralasan pengawas 

perbankan sebaiknya berasal dari luar BI. Karena itu, dari sisi kelembagaan akan 

terasa lebih berat. Mengacu pada UU Bank Indonesia, tugas pengawasan bank akan 

dialihkan ke lembaga baru yang bernama OJK. Lembaga baru ini rencananya sudah 

harus dibentuk pada 2010. Artinya, jangka waktu tinggal setahun lagi. Ketua Komisi 

Keuangan DPR, Achmad Hafiz Zawawi mengungkapkan dewan masih akan 

mendengarkan masukan dari masyarakat soal rencana pembentukan OJK. Menurut 

dia, pembentukan OJK diharapkan cepat guna mengantisipasi laju perkembangan 
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industri perbankan, terutama produk-produk yang sangat kompleks.  

"Perkembangannya kita lihat nanti. Apakah OJK akan teruskan sebagaimana UU atau 

DPR mengamendemen UU BI untuk meniadakan OJK. 

Krisis ekonomi global kembali menerpa sejumlah negara, termasuk Indonesia . 

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi permasalahan penting, karena 

memang OJK itu, dirancang untuk mengantisipasi krisis tersebut. Di Inggris, konsep ini 

dikembangkan dengan membentuk Financial Services Authority (FSA). Jepang 

melakukan hal serupa dengan membentuk Japan FSA. Sementara Australia 

membentuk Australian Prudential Regulatory Authority (APRA). Dan masih banyak 

negara maju maupun berkembang yang mengembangkan konsep serupa. Kasus Bank 

Century, menambah daftar panjang bank bermasalah yang terpaksa harus ditutup 

karena kegagalan bank. Dan kembali terulang dengan penutupan Bank IFI. Peristiwa 

Bank Century maupun Bank IFI merupakan benang merah yang menunjukkan 

hubungan sebab akibat antara gelombang krisis di AS dan perbankan nasional.  

Sementara argumen yang mendukung pengawasan bank tetap di tangan bank 

sentral adalah fungsi pengawasan bank membantu bank sentral menjalankan 

fungsinya dengan baik, karena bank sentral dapat memperoleh informasi yang 

dibutuhkan secara cepat dan menyeluruh. Pengetahuan tentang keadaan dan 

kesehatan sistem perbankan dapat meningkatkan kualitas analisis dan prediksi kondisi 

keuangan yang dibuat oleh bank sentral.Alasan lainnya, yakni bisa mengantisipasi 

konflik kepentingan antarlembaga dan juga lebih ekonomis. Konsep ini didukung oleh 

hasil penelitian Haubrich, Joseph G and Thomson, James B (2005): Umbrella 

Supervision and the Role of the Central Bank.  

Dengan menambahkan indikator tingkat kesehatan perbankan (yang bersifat 

rahasia) ke dalam suatu model, secara signifikan meningkatkan akurasi prediksi 

kondisi ekonomi yang dilakukan oleh bank sentral. Mengingat otoritas moneter perlu 

melakukan transmisi kebijakan moneter melalui perbankan, maka kewenangan bank 

sentral untuk mengawasi bank akan memberi pemahaman yang mendalam bagi bank 
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sentral tentang bagaimana perbankan akan bereaksi terhadap kebijakan moneter yang 

dibuatnya. Bahkan, bila terjadi krisis keuangan, peran bank sentral bertambah penting 

karena kebijakan di bidang moneter dan sistem pembayaran selalu menjadi solusi 

terbaik. Kewenangan bank sentral untuk mengawasi perbankan juga menjadi sangat 

penting dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud. Bank sentral yang memiliki 

kewajiban untuk mengatasi krisis keuangan harus memiliki pengetahuan dan informasi 

yang cukup mengenai kondisi perbankan dan bagaimana perbankan beroperasi.  

E. ASPEK PENTING DALAM PEMBENTUKAN LPJK/OJK. 

Dampak krisis keuangan di AS dan Eropa, telah membuka mata otoritas 

pengawas lembaga keuangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan pada bank 

sentral. Otoritas pengawas mengalami kesulitan mengikuti perkembangan produk jasa 

keuangan akibat kompleksnya penanganan krisis. Kompleksitas itu justru disebabkan 

masalah koordinasi di antara bank sentral, OJK, dan menteri keuangan. Belum lagi jika 

merambah wilayah politik untuk persetujuan penggunaan dana publik untuk mem-bail-

out lembaga keuangan atau perusahaan yang dinilai berdampak sistemik. 22 

Beberapa negara yang telah mengembalikan fungsi pengawasan ke bank 

sentral adalah Austria, Belanda, dan Korea Selatan. Inggris yang dikenal dengan 

kemapanan dalam aspek hubungan antarlembaga sempat dibuat limbung dengan 

koordinasi yang tidak  lancar antara FSA dan BoE. Kini AS yang menjadi episentrum 

gempa keuangan global pun terlihat mulai mengarah ke sana dengan memperluas 

peran The Fed. Dari pengalaman dan penerapan OJK di beberapa negara, setidaknya 

ada beberapa hal yang bisa dicermati oleh BI atau pemerintah sebelum menentukan 

sikapnya.Hal terpenting adalah harmonisasi perangkat hukum yang terkait, seperti 

RUU OJK, RUU Amandemen UU BI dan RUU JPSK. Karena itu, dalam hal ini ada 

empat hal yang perlu diperhatikan, yakni : 

                                                        

22 Tomi Sujatmiko, “Menimbang (Kembali) Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan”, Jurnalis 

Koran Seputar Indonesia. 
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• Menjauhkan konflik kepentingan ekonomi politik jangka pendek dalam menyusun 

ketentuan perundang-undangan;  

• Mewaspadai keteledoran dalam perumusan detail dalam rangka mengantisipasi 

dampak negatif kebijakan yang dipilih;  

• Melakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait; dan  

• Menghindarkan diri dari ketergesa-gesaan hanya karena harus memenuhi target 

waktu, karena hal itu hanya akan berakibat pada pembahasan substansi secara 

dangkal dan tidak matang.  

Badan semacam ini sungguh sangat besar kewenangannya dan ia boleh 

dikatakan super body atau super regulator. Bahkan melebihi kekuasaan departemen-

departemen. OJK ini akan mengatur dan mengawasi berbagai kewenangan yang 

sebelumnya ada di Departemen Keuangan, Bank Indonesia dan Bapepam. 

Sebenarnya bobot terbesar pekerjaan BI terletak pada pembinaan dan pengawasan 

perbankan. Jika OJK benar-benar akan diwujudkan dan kewenangannya seperti 

rencana semula, maka fungsi BI hanya tinggal mengatur dan memantau 

kebijaksanaaan moneter dan lalu-lintas pembayaran, meskipun fungsi sebagai lender 

of last resort tetap berada di Bank Indonesia. 

Gagasan munculnya OJK di negara-negara yang disebutkan tadi berawal dari 

penilaian atas "kegagalan" bank-bank sentral di negara-negara itu dalam menjalankan 

fungsi dan perannya untuk menciptakan kestabilan sektor keuangan dan khususnya 

dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat (sound banking system). Lantas, 

pertanyaannya: tepatkah dasar pertimbangan dan logika itu dijadikan alasan 

pemerintah untuk mewujudkan OJK. Jika Depkeu terkesan ingin secepatnya OJK 

dibentuk, sebaliknya BI berkeinginan OJK dibentuk dalam lima tahun sampai sepuluh 

tahun ke depan. DPR sebenarnya sudah memberi lampu hijau pada pemerintah, 

mengingat mepetnya waktu. Pada masa itu, Ketua Komisi XI DPR, A Hafiz Zawawi 

menegaskan pemerintah dipersilakan untuk mengadopsi sistem OJK yang dijalankan di 
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Inggris ke dalam RUU OJK. Prinsip dasarnya tetap harus mencerminkan independensi 

BI agar konsentrasinya sebagai regulator dibidang moneter tidak terganggu.  

Kondisi krisis global yang bersumber dari kegagalan pengawasan lembaga 

keuangan ini menjadi ibarat pisau bermata dua bagi pembentukan OJK. Apakah justru 

di saat krisis ini merupakan waktu yang tepat untuk mempercepat pembentukan OJK? 

Ataukah justru dengan krisis ini kita mesti berhati-hati melakukan perubahan signifikan 

terhadap siapa yang mengawasi lembaga keuangan. Ketidakpastian di sektor 

keuangan dikhawatirkan akan berpengaruh pada kepercayaan dan kepercayaan diri 

pelaku sektor keuangan. Serta apakah dengan membentuk lembaga baru 

pengawasannya akan menjadi lebih baik? Pandangan pemerintah menunjukkan  justru 

di saat krisis ini diperlukan antisipasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan sistem 

keuangan dan perbankan. Pemerintah akan maju terus dengan RUU OJK sesuai 

amanat undang-undang. Keseriusan pemerintah dalam menuju OJK ini bisa terlihat 

dari beberapa tahun sebelumnya. Dimulai dari bergabungnya Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam) dengan Direktorat Lembaga Keuangan (DJLK). Sebelumnya, 

keduanya merupakan organisasi di bawah wewenang Menteri Keuangan. Pemerintah 

telah melakukan langkah awal membentuk lembaga pengawasan bidang finansial.  

Terlepas dari pro-kontra soal efektif tidaknya OJK jika fungsi regulator dan 

supervisor tetap juga berada pada satu lembaga yang sama, seperti yang saat ini 

dipegang oleh BI, ada baiknya jika semua elemen yang berkepentingan untuk secara 

jernih dan cerdas menganalisis berbagai kesiapan dalam pembentukan OJK melalui 

identifikasi aspek-aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Sumber Daya Manusia (SDM). 

 Aspek sumber daya manusia yang benar-benar andal untuk mengisi wadah ini., 

sangat perlu mendapat perhatian. Jangan sampai terjadi hanya memindahkan 

sebagian pegawai BI yang mengawasi perbankan termasuk di daerah-daerah, 

sebagian pegawai Departemen Keuangan yang berurusan dengan dana pensiun, 

asuransi serta lembaga pembiayaan dan sebagian pegawai Bapepam untuk mengisi 
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wadah ini. Jadi sifatnya bedol desa dan jika ini yang terjadi, maka dari sekarang sudah 

dapat dibayangkan, lembaga OJK akan menjadi pusat korupsi baru dan akan dikelola 

oleh para birokrat yang sudah karatan dan justru hal ini yang harus dihindarkan. 

2. Pertanggungjawaban. 

OJK harus bertanggung jawab kepada siapa? Jika bertanggung jawab kepada 

Presiden, bagaimana tentang independensinya, dan jika bertanggung jawab kepada 

DPR, tidak tertutup kemungkinan badan ini akan menjadi sumber uang baru yang 

empuk bagi para politisi DPR. Di Inggris dan Australia misalnya, FSA dan APRA 

dibiayai dari kontribusi badan-badan usaha yang diatur dan diawasinya termasuk 

perbankan, dana pensiun dan asuransi.  Jika pola pembiayaan seperti ini diterapkan di 

Indonesia,  maka akan diragukan kedisiplinan dan komitmen mereka untuk membayar 

iuran tepat pada waktunya dan jumlahnyapun sesuai dengan kewajiban mereka. Pola 

pembiayaan semacam ini bagi negara berkembang seperti Indonesia tetap 

membersitkan moral hazard. Jika dibiayai oleh APBN sebagian atau seluruhnya, ada 

alasan bagi Pemerintah untuk turut campur, jadi sikap independensi bisa goyah. 

Karena itu aturan soal pertanggungjawaban OJK harus dipikirkan,  sebab tanpa ada 

aturan yang secara eksplisit menjelaskan kepada siapa OJK harus bertanggung jawab 

dan bagaimana mekanismenya, maka kejadian serupa di masa lalu di mana banyak 

pihak yang menyalahkan independensi BI telah "kebablasan" akan terjadi lagi di OJK. 

3. Masa Transisi. 

Secara formal keberadaan OJK  diatur berdasarkan Pasal 34 Undang-undang 

No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Di mana OJK harus terbentuk paling lambat 31 

Desember 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kalau 

pemerintah  tengah melakukan finalisasi penyusunan payung hukum pendirian OJK 

"Begitu siap dan selesai, akan diajukan. Berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 

2004 tentang BI menyebutkan, tugas mengawasi bank nantinya akan dilakukan oleh 

lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan 
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UU. Perumusan payung hukum bagi pendirian OJK yang dilakukan Departemen 

Keuangan tersebut juga melibatkan instansi terkait, termasuk BI yang selama ini 

secara terus terang menentang atau setidaknya mengulur-ulur waktu terbentuknya 

OJK. Pemerintah pun berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan RUU OJK ini yang 

pembentukannya sudah tertunda sekian tahun. Dan jika hingga batas waktu tersebut 

pembahasan RUU OJK itu belum juga kelar, niat untuk pembentukan badan 

independen pengawas jasa keuangan itu dipastikan bisa tertunda lagi.  

Dalam pembagian tugas dan pelaksanaan kewenangan, perlu koordinasi. 

Karena dikhawatirkan terjadinya tumpang tindih antara OJK dan BI dalam pengaturan 

dan pengawasan perbankan. Secara formal indikator kinerja yang bersifat mikro seperti 

rasio kecukupan modal (CAR) dan BMPK menjadi wewenang OJK, sedangkan GWM 

misalnya, merupakan wewenang BI. Tetapi dalam praktik, tumpang tindih antara OJK 

dan BI besar kemungkinan akan terjadi, apalagi sejak semula seluruh jajaran BI 

mendemonstrasikan perlawanan yang keras jika fungsi pengawasan BI akan serta 

merta dipindahkan ke OJK. BI menegaskan diperlukan waktu 5 – 10 tahun masa 

transisi untuk berfungsinya OJK secara penuh. Dan tentu kita tidak tahu apa yang akan 

terjadi lima hingga sepuluh tahun yang akan datang.  

Terkait dengan soal regulasi ini, tampak jelas kaitan eratnya antara OJK dan BI 

sebagai otoritas moneter sekaligus bank sentral. Dengan demikian, UU OJK 

semestinya dibuat dengan memperhatikan sepenuhnya pasal demi pasal di dalam UU 

BI yang saat ini masih di dalam proses amandemen. Tujuannya adalah untuk 

memastikan terdapatnya pembagian bidang tugas secara jelas dan rinci sehingga 

dapat lebih koordinatif dan komunikatif. Prinsipnya, tidak perlu terburu-buru mendirikan 

OJK kalau persiapannya belum matang. Kalau tetap dipaksakan harus didirikan, 

dikhawatirkan tidak akan membawa manfaat, melainkan krisis keuangan lanjutan yang 

bersumber dari kacau-balaunya penataan dan pengelolaan sistem keuangan akan 

melanda Indonesia lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 Bertitik tolak dari uraian pada bab terdahulu, maka pada bab akhir penulisan 

laporan akhir penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran, 

antara lain : 

A. KESIMPULAN 

1. Dewasa ini masalah pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank di Indonesia 

diatur di dalam dua undang-undang dengan  penyebutan (istilah) yang berbeda. 

Disatu sisi, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan  dalam BAB 

V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, sedangkan disisi lain, Undang-Undang 

nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam BAB VI TUGAS 

MENGATUR DAN MENGAWASI BANK. Oleh karena itu, dimasa mendatang 

demi kepentingan keselarasan, sinkronisasi dan keharmonisan serta untuk tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara para aparatur terkait, masalah 

pengaturan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank perlu ditinjau ulang. 

Disamping itu, ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan tersebut, perlu 

disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No.3 tahun 2004, sehubungan 

dengan rencana pengalihan tugas dan wewenang pengawasan.  

 

2. Pola pembinaan dan pengawasan bank yang diterapkan bank Indonesia dewasa ini, 

telah cukup efektif untuk mewujudkan perbankan yang sehat. Namun demikian perlu 

dipertimbangkan adanya pola-pola pengawasan khusus, misalnya untuk 

mendeteksi terjadinya suatu bank gagal bayar seperti kasus Bank Dagang Bali, 

Bank Global Tbk, bank IFI, Bank Century Tbk, dan berbagai kasus bank gagal 

lainnya. Namun demikian, bahwa berdasarkan fakta yang pernah ada, tidak 
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memadainya pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu faktor 

penyebab ambruknya usaha perbankan. Ambruknya sektor perbankan tersebut 

selain merupakan imbas dari krisis perekonomian ternyata juga diakibatkan oleh 

lemahnya struktur perbankan di Indonesia yang antara lain disebabkan oleh 

lemahnya pembinaan dan pengawasan perbankan di Indonesia. 

 

3. Bertitik tolak dari berbagai kasus perbankan, antara lain tanggungan BLBI yang 

jumlahnya ratusan triliun rupiah, hampir sepenuhnya ditanggung pemerintah 

(APBN), beberapa kejadian menyusul penutupan dan pembekuan operasional 

beberapa bank swasta nasional tanggungan nasabah bank yang telah ditutup dan 

dibekukan tetap menjadi beban pemerintah (blanket guarantee) lantaran belum ada 

lembaga khusus tentang penjaminan simpanan nasabah perbankan sebelum tahun 

2004. Setelah terbentuk dan beroperasinya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 

pada 22 September 2005, efektivitas dan ketegasan pengawasan BI tetap patut 

dipertanyakan karena masih ada penutupan bank, seperti kasus Bank Asiatic, Bank 

Global, IFI dan yang paling menghebohkan kasus Bank Century.  

 

4. Melihat pengalaman pembahasan amandemen UU BI, kelihatannya mustahil 

pembahasan RUU OJK ini bisa selesai cepat. Bahkan pembahasan RUU OJK 

terancam gagal, kalau proses amandemen UU BI yang juga sedang berlangsung di 

DPR menghapuskan ketentuan dalam pasal 34 UU BI yang menugaskan 

pembentukan OJK. Bersamaan dengan pengajuan RUU OJK, pemerintah juga 

mengajukan perubahan atas empat UU yang akan melebur ke OJK, yaitu RUU 

Perubahan atas UU No 2/1992 tentang Usaha Perasuransian, RUU Perubahan atas 

UU No 7/1992 tentang Perbankan, RUU Perubahan atas UU No 11/1992 tentang 

Dana Pensiun, dan RUU Perubahan atas UU No 8/1995 tentang Pasar Modal. Itu 

baru dari sudut perundangannya. Belum lagi, kalau misalnya OJK terbentuk, 

bagaimana infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), juga pembiayaan masih 

menjadi tantangan berikutnya. Dengan kondisi ini tidak mudah merealisasikan OJK 

ini dalam waktu dekat. 



 98

 

5. Dari segi infrastruktur, pemerintah telah menyiapkan diri dengan memerger Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan Direktorat Lembaga Keuangan (DJLK). 

Sebelumnya keduanya merupakan organisasi di bawah wewenang menteri 

keuangan dan dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia, Bapepam, dan DJLK resmi bergabung. Penggabungan 

ini kalau dilihat dari kacamata kebijakan keuangan merupakan jawaban dari 

keraguan BI tentang kesiapan atau keseriusan pemerintah untuk membentuk 

lembaga pengawasan bidang finansial. Untuk masalah pendanaan, sungguh sangat 

naif kalau BI meragukan kemampuan pemerintah dalam mendanai operasional 

lembaga pengawas baru ini.  

 

6. Berdasarkan Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan 

Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia, OJK harus terbentuk paling lambat 31 Desember 2010. Namur pada 

kenyataannya, sampai saat ini, OJK dimaksud belum menjadi kenyataan. Target 

pembentukan OJK sendiri sudah molor cukup lama dari target awal tahun 2002. 

OJK sedianya menjadi badan di luar administratif pemerintah, yang  bertugas 

mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia, baik institusi maupun 

perorangan, memberikan perizinan, pengaturan informasi, pemeriksaan serta 

menginvestigasi pelanggaran criminal dan non-kriminal yang dilakukan oleh 

lembaga jasa keuangan. Implikasi terbesarnya adalah terpangkasnya kewenangan 

Bank Indonesia yang selama ini menjadi pengawas bank karena fungsí pengawsan 

bank akan menjadi tanggung jawab OJK. 
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B. SARAN-SARAN 

1. Perlu dilakukan pemisahan pembinaan dan pengawasan perbankan, agar masing-

masing lembaga focus melakukan pembinaan/pengaturan dan pengawasan 

perbankan; agar fungsi dan tugas terlaksana lebih efektif karena tugasnya sudah 

terfokus, sehingga dalam pelaksanaannya tidak harus memilih mendahulukan 

pengawasan atau pengaturan/pembinaan. Bank Indonesia akan lebih terfokus 

kepada sisi pembinaan dan pengaturan perbankan saja. Pemisahan ini merupakan 

suatu upaya untuk mengoreksi sistem maupun pelaksanaan pengawasan bank, di 

mana salah satu tujuan dan pemisahan tersebut adalah untuk menciptakan proses 

pengawasan atas berbagai lembaga keuangan secara lebih terintegrasi. Namun 

demikian pemisahan fungsi pembinaan (pengaturan) dengan fungsi pengawasan 

bank tersebut perlu diteliti secara mendalam terlebih dahulu mengingat : 

• Kebijakan moneter maupun keuangan kemungkinan tidak dapat dilakukan 

dengan baik apabila lembaga yang berwenang menentukan dan 

melaksanakan kebijakan moneter kehilangan perannya dalam mengawasi 

kegiatan sector perbankan; dan 

• Pemisahan fungsi pembinaan (pengaturan) dengan fungsi pengawasan bank 

yang dilakukan pada kondisi di mana para stakeholders industri perbankan 

di statu negara belum melaksanakan Good Corporate Governance (GCG) 

dengan baik, belum tercipta koordinasi dan akses informasi yang baik di 

antara institusi terkait. 

 

2. Diperlukan penelitian dan penelaahan yang mendalam tentang apakah 

kewenangan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank, sebaiknya berada 

dalam satu lembaga atau berada di dua lembaga mengingat stabilitas sistem 

moneter dan stabilitas sistem keuangan (khususnya sektor perbankan)  pada 

dasarnya seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena bank sentral 

tidak mungkin menjaga stabilitas harga tanpa adanya stabilitas sistem 

keuangan.  
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3. Dalam rangka pembentukan LPJK/OJK perlu dirumuskan mekanisme koordinasi 

antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang merumuskan kebijakan 

moneter yang bertujuan mencapai stabilitas moneter, dengan LPJK/OJK yang 

bertugas membina, mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang 

sekaligus berfungsi sebagai pelaku sistem pembayaran dan pelaksana 

kebijakan moneter dengan tujuan akhir mencapai stabilitas sistem keuangan.  

Pembagian tugas, fungsi dan kewenangan antara bank sentral, OJK dan 

pemerintah harus tegas dan transparan. Harus ada bentuk kerjasama formal 

yang mengatur masalah koordinasi dan sebaiknya bentuk kerjasama itu diatur 

dalam undang-undang.  

 

4. Hendaknya pembentukan OJK tidak perlu dilakukan terburu-buru kalau 

persiapannya belum matang, memperhatikan sepenuhnya pasal demi pasal di 

dalam UU BI yang saat ini masih di dalam proses amandemen, melibatkan 

secara penuh semua lembaga yang terkait dengan industri keuangan di 

Indoesia (khususnya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, 

melaksanakan, membina, mengatur dan/atau mengawasi lembaga keuangan 

bank maupun non-bank), kemudian dituangkan ke dalam statu ketentuan 

peraturan perundang-undangan secara jelas, rinci dan mudah dipahami disertai 

dengan penjelasan yang dapat menggambarkan maksud dan tujuan perumusan 

ketentuan tersebut. 

 

5. Hendaknya pengalihan fungsi pengawasan dari Bank indonesia kepda LPJK 

dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sumber daya 

manusia, infrastruktur kelembagaan, serta perencanaan anggaran. Di samping 

itu transisi harus tidak berdampak terhadap instabilitas di sector perbankan pada 

khususnya dan sector keuangan lainnya pada umumnya yang saat ini dalam 

proses pemulihan; terjadinya kekosongan pengaturan; demoralisasi pada sistem 

pengawasan yang saat ini berjalan. 
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6. Hendaknya penataan ulang sistem pengawasan perbankan yang handal 

didahului dengan penelitian yang mendalam atas permasalahan utama yang 

terdapat pada industri keuangan di Indonesia, dengan memperhatikan 

pelaksanaan Good Corporate Governance yang oleh para stakeholders  industri 

keuangan saat ini belum maksimal, melakukan studi banding dengan negara 

yang telah maju, sehingga resiko sistemik kegagalan bank dapat dihindari. 

Kemudian dituangkan ke dalam satu ketentuan peraturan perundang-undangan 

secara jelas dan rinci, dan kemudian disosialisasikan dan 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terutama para stakeholders industri 

keuangan di Indonesia.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

Silang pendapat mengenai pembentukan lembaga pengawas Jasa Keuangan sebagai mana 
direkomendasikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Bank Indonesia (UU BI), sampai saat ini terus melahirkan perdebatan. Sementara kalangan 
menginginkan supaya segera dibentuk OJK, sedangkan kalangan lainnya berpendapat, tidak perlu 
dibentuk OJK mengingat stabilitas moneter sudah berangsur-angsur lebih baik, dan system perbankan 
sudah mulai pulih. Pembentukan lembaga OJK, yang ditargetkan pada tahun 2010, terancam batal. 
Pasalnya keputusan untuk pembentukan OJK bisa berubah pikiran jika anggota parlemen baru, berubah 
pikiran. Pembentukan OJK sendiri, di ilhami saat krisis ekonomi 1988. Saat itu, wewenang Bank 
Indonesia yang melakukan supervisi terhadap bank, menjadi sorotan banyak pihak. Dulu berbagai 
kalangan tidak yakin kepada kinerja Bank Indonesia, makanya saat itu haru dibentuk OJK. Ide awalnya 
sederhana, penilaian kegagalan bank-bank sentral disejumlah negara, termasuk di Indonesia mendorong 
dibentuknya OJK. Bank sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sector keuangan dan 
menciptakan system perbankan yang sehat. Akan tetapi, apabila saat ini misalnya masyarakat sudah 
mulai percaya kepada kinerja Bank Indonesia, seiring dengan mulai membaiknya stabilitas moneter dan 
system perbankan, maka bisa saja OJK tidak diperlukan lagi. Melahirkan lembaga baru belum tentu 
menjadi jalan keluar yang lebih baik. Faktor transparansi dan kepercayaan lembaga merupakan elemen 
yang lebih penting. OJK adalah lembaga besar yang menggabungkan pengawasan atas Bank dan 
perusahaan-perusahaan sector jasa keuangan lainnya yang meliputi : Asuransi, dana pensiun, sekuritas., 
modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan 
pengelolaan dana masyarakat. 

Dalam kaitan itu, Pemerintah siap mengajukan RUU OJK, untuk memperketat pengawasan 
perbankan di Indonesia. Persiapan pembentukan OJK sudah matang dan siap diajukan. OJK sedang 
dalam proses untuk disusun pada tahap finalnya. Pembentukan OJK tersebut juga sesuai dengan 
kebutuhan terbaik bagi system keuangan dan perbankan. OJK merupakan solusi terbaik bagi 
pengawasan bank dan lembaga keuangan non-bank. Selama ini pengawasan perbankan ada ditangan 
Bank Indonesia dan pengawasan lembaga keuangan non-bank ada dibawah departemen Keuangan. Jika 
OJK terbentuk BI dan Departemen Keuangan, bagaimana kewenangannya.  

Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat banking centric, dimana industri perbankan 
memegang peranan yang sangat besar dalam perekonomian. Lebih dari 80% aset lembaga keuangan 
dikuasai oleh bank. Perekonomian yang sangat memusat pada sektor perbankan, menempatkan posisi 
indonesia pada risiko sistematik, berupa in-stabilitas sektor keuangan yang telah terjadi sejak krisis 
moneter. Disadari atau tidak, sistem perbankan nasional telah musatkan aset perekonomian nasional 
pada sektor perbankan, dan telah menciptakan dominasi perbankan dalam perekonomian nasional. 
Secara konseptual, bank sentral dapat menjalankan fungsinya secara penuh dan efektif apabila bersifat 
independen dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan moneternya. Hal ini dapat ditemui 
di hampir semua negara maju di dunia, dimana bank sentral mempunyai tanggung jawab secara penuh 
dalam hal merumuskan dan menerapkan kebijakan moneternya. Dalam rangka pembentukan LPJK 
tersebut juga perlu dirumuskan mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 
yang merumuskan kebijakan moneter yang bertujuan mencapai stabilitas moneter dengan LPJK yang 
bertugas membina, mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan yang sekaligus berfungsi sebagai 
pelaku sistem pembayaran dan pelaksana kebijakan moneter dengan tujuan akhir mencapai stabilitas 
sistem keuangan. Sekalipun demikian masih diperlukan penelitian dan penelaahan yang mendalam 
tentang apakah kewenangan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank tersebut sebaiknya berada 
dalam satu lembaga atau berada di dua lembaga mengingat stabilitas sistem moneter dan stabilitas 
sistem keuangan (khususnya sektor perbankan)  pada dasarnya seperti dua sisi mata uang yang sulit 
dipisahkan, karena bank sentral tidak mungkin menjaga stabilitas harga tanpa adanya stabilitas sistem 
keuangan. 
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Jakarta,  14 Juli 2009. 

Kepada  : 
Yth.  Para responden 
 
Dengan hormat 

Dalam rangka pembangunan hukum nasional, salah satu kegiatan Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia - RI, pada tahun anggaran 2009, adalah Penelitian Hukum 
tentang “ASPEK HUKUM PEMISAHAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN”. 
Untuk melaksanakan penelitian tersebut, telah dibentuk Tim Penelitian berdasarkan 
Keputusan Menteri Hukum dan HAM-RI, Nomor : PHN.02. LT. 01. 05 Tahun 2009, dengan 
susunan sebagai berikut :  
A. Ketua  :  MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU. (BPHN) 
B. Sekretariat :  Hesty Hastuti, S,H., M.H. (BPHN) 
C Anggota :  

1. Dr. Sundari Ari, S.H., M.H. (Pensiunan Bank Indonesia,           Ketua/Dekan Indonesia 
Banking School). 

2. Anika Faisal, S.H.  (BTPN/PERBANAS) 
3. Sadikin, S.H., M.H. (BPHN) 
4. Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (BPHN) 
5. Dra. Diana Yusyanti, M.H. (BPHN) 
6. Heru Wahyono, S.H., M.H. (BPHN) 
7. Hartono. (BPHN) 

D Narasumber : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M. (Bank Indonesia) 
 
Untuk kepentingan pelaksanaan pengumpulan data lapangan, Tim penelitian 

memutuskan bahwa lembaga/instansi Bapak/Ibu, sangat tepat sebagai salah satu responden 
penelitian ini. Idealnya Tim penelitian berwawancara secara langsung dengan responden, 
namun mengingat keterbatasan anggaran/dana penelitian ini, kami sangat mengharapkan 
jawaban tertulis atas Kuessioner ini, dan mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan mengirimkan 
jawaban tersebut, paling lambat, SENIN, 14 SEPTEMBER  2009, kepada Ketua Tim : 
 

MARULAK PARDEDE, S.H, M.H., APU. 
PUSLITBANG, BPHN, Departemen Hukum Dan HAM-RI 
Jl. Let. Jend. Sutoyo – Cililitan No.10.- 
Jakarta Timur 13640 
Telepon : 8091908 Ext 124. PO.BOX 6026 JAT 13510.  
FAX : (021) 8002265 - 8011753. 

 
Atas perhatian, perkenan dan bantuan serta kerjasama yang baik, kami menghaturkan 

banyak terimakasih. 
Hormat kami, 

Ketua Tim Penelitian, 
 
 

(MARULAK PARDEDE, S.H., M.H., APU) 
NIP: 040035989. 
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DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN HUKUM TENTANG ASPEK 
HUKUM PEMISAHAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK 

Data Diri Responden  

1. Nama Instansi/Perusahaan : 

2. Jabatan/Pekerjaan   : 

4. Alamat     : 

A. PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK 

 Menurut pendapat Bapak/Ibu/Sdr : 

1. Bagaimanakah seharusnya pengaturan tentang pembinaan, pengaturan dan 
pengawasan bank dewasa ini? Mengingat  hal tersebut, diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun Undang-Undang  
Nomor 23 tahun 1999 jo UU No.3 Tahun 2004 tentang tentang Bank Indonesia, 
dengan istilah yang berbeda. 

2. Apakah pola pembinaan dan pengawasan bank yang diterapkan Bank Indonesia 
dewasa ini, telah cukup efektif untuk mewujudkan perbankan yang sehat, atau 
perlu dirubah? 

3. Apakah faktor pembinaan dan pengawasan bank merupakan salah satu faktor 
penyebab ambruknya usaha perbankan? 

 

B. PEMISAHAN PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK. 

 Menurut pendapat bapak / Ibu / Sdr. : 

1. Apakah masalah pembinaan, pengaturan dan pengawasan perbankan di 
Indonesia, perlu dipisah? Mengingat kecenderungan di beberapa negara dewasa 
ini, masalah pembinaan, pengaturan dan pengawasan perbankan  justru kembali 
ke pola lama, yaitu dipegang oleh Bank Sentral, mengingat stabilitas moneter dan 
stabilitas keuangan seperti dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Mohon 
penjelasan. 

2. Hal-hal/faktor-faktor apakah yang menyebabkan masalah pembinaan dan 
pengawasan perbankan, harus  dilakukan pemisahan? Mohon penjelasan. 

3. Bagaimanakah kemandirian (Independensi) Bank Indonesia sebagai pembina dan 
pengawas perbankan, apabila dilakukan pemisahan terhadap pembinaan dan 
pengawasan bank? Apa sajakah idealnya yang harus menjadi kewenangan Bank 
Indonesia dalam situsi krisis gobal sekarang ini?  

4. Apakah dengan dilakukannya pemisahan pembinaan dan pengawasan bank, akan 
mengakibatkan dunia usaha perbankan akan menjadi lebih baik? Mohon 
penjelasan. 
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C. RENCANA PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 

1. Faktor-faktor/hal-hal apakah yang menyebabkan rencana pembentukan LPJK 
sampai saat ini, tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan sejak tahun 
1999? (sesuai dengan pasal 34 UU No.23 Tahun 1999). 

2.  Bagaimanakah persiapan/tahapan rencana pembentukan OJK saat ini? 
Apakah masih sesuai dengan yang direncanakan, akan terbentuk paling lambat 
31 Desember 2010 (Sesuai dengan pasal 34 UU No.3 Tahun 2004 Tentang 
Bank Indonesia)?  

3. Bagaimanakah kesiapan Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 
rangka pelaksanaan OJK? 

4. Bagaimanakah pengaturan kewenangan OJK, dikaitkan dengan kewenangan 
Bank Indonesia dan Menteri Keuangan? Mengingat stabilitas system moneter 
dan stabilitas system keuangan pada dasarnya seperti dua sisi mata uang yang 
sulit dipisahkan. 

5. Bagaimanakah pengaturan masa transisi pelimpahan kewenangan 
pengawasan jasa keuangan dari Bank Indonesia dan Departemen Keuangan 
kepada OJK? 

 

D. KOORDINASI PEMBINAAN, PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK. 

Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu/Sdr :  

1. Selain Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan, apakah masih 
diperlukan instansi lain yang melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan 
terhadap perbankan? 

2. Sehubungan dengan rencana pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/ 
OJK, dan pengaturan UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), 
bagaimanakah merumuskan mekanisme koordinasi LPJK, Bank Indonesia dan 
Departemen Keuangan? 

3. Bagaimanakah  pertanggungjawaban pembina, pengatur dan pengawas bank, 
apabila suatu usaha perbankan mengalami kesulitan sehingga terpaksa harus 
ditutup? 

4. Apakah terhadap pembina dan pengawas perbankan perlu diberikan sanksi apabila 
tidak tercapai maksud dan tujuan fungsi pengawasan bank/bank mengalami 
kegagalan? 

 

E. SARAN/REKOMENDASI. 

 Saran/rekomendasi apakah yang perlu Bapak/Ibu sampaikan, sehubungan 
dengan : 
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1. Aspek pemisahan pembinaan, pengaturan dan pengawasan bank; 

2. Rencana pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/OJK; 

3. Mekanisme Koordinasi Pengawas Perbankan; 

4. Masa transisi pelimpahan kewenangan pengawasan perbankan; 

5. Perwujudan sistem pengawasan perbankan yang sehat dan terpercaya; 

6. Hal-hal terkait lainnya yang dipandang perlu. 
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DAFTAR RESPONDEN 

(POPULASI) 

(Bank Umum, Bank Perwakilan Asing, Jumlah bank : 123) 

 
 

  

BANK PERSERO 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT BANK EKSPOR INDONESIA 

(PERSERO)  

GED.BRS.EFEK MENARA II LT.8 JL.JEND 

SUDIRMAN KAV.52-53,JKT  

(021)515463

8 (HUNTING)  

PT BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) TBK  

GEDUNG BNI JL.JEND.SUDIRMAN KAV 1 

JAKARTA 10220  

021-2511946  

PT BANK RAKYAT INDONESIA 

(PERSERO), TBK. 

JL.JEND SUDIRMAN KAV 44-46 JAKARTA  021-2510244, 

2510254  

PT BANK TABUNGAN NEGARA 

(PERSERO)  

GEDUNG MENARA BTN JL.GAJAH MADA 

NO 1 JAKARTA  

021-2310490, 

6336789  

PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. PLZ. MANDIRI, JL.JEND GATOT 

SUBROTO KAV.36-38, JKT  

(021) 

5245006, 

5245858, 

5245849  

 

  

BUSN DEVISA 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT BANK AGRONIAGA, TBK. PLAZA GRI, JL. HR.RASUNA SAID 

BLOK X2 NO.1, JAKARTA 12950  

021-5262570  

PT BANK ANTARDAERAH  JL.BONGKARAN NO.28-30, 

SURABAYA  

(031) 3540909  

PT BANK ARTHA GRAHA 

INTERNASIONAL, Tbk. 

GED.ARTHA GRAHA Lt.5 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53  

021-5152168  

PT BANK BUKOPIN  JL MT.HARYONO KAV 50-51 

JAKARTA 12770  

7989837-7988266  

PT BANK BUMI ARTA  JL.KH.WAHID HASYIM NO 234 

LT.1-2 JAKARTA PUSAT  

021-2300893, 2300455  

PT BANK BUMIPUTERA 

INDONESIA,Tbk 

WISMA BUMIPUTERA LT.14 

JL.JEND SUDIRMAN KAV 75 JKT  

(021) 5701626  

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.  JL.JEND.SUDIRMAN KAV 22-23 

JAKARTA 12920,WISMA BCA  

(021) 5208650-5711250-

5208750  
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PT BANK CENTURY, Tbk GD. SENTRAL SENAYAN I , JL. 

ASIA AFRIKA NO.8, JKT  

(021) 5724180 (HUNTING)  

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk GRAHA NIAGA, 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.58 

JAKARTA  

021-

2505151,2505252,250535

3  

PT BANK DANAMON INDONESIA 

Tbk  

JL. JEND.SUDIRMAN NO.45-46, 

WISMA BANK DANAMON,JAKARTA  

021-5770160-61  

PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk GED. GRAHA EKONOMI JL. 

SETIABUDI SELATAN KAV.7-8  

(021) 25445800  

PT BANK GANESHA  JL.HAYAM WURUK NO 28 

JAKARTA  

(021)3855345  

PT BANK HANA JL.PASAR PAGI NO 24 JAKARTA 

11230  

(021) 2600313, 2600455 

(HUNTING)  

PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 

1906, Tbk 

JL. BUAH BATU NO. 58 BANDUNG  (022) 7322150  

PT BANK ICBC INDONESIA THE CITY TOWER LT.32 

JL.MH.THAMRIN NO.81 JAKARTA 

PUSAT  

(031) 3530472  

 

PT BANK INTERNASIONAL 

INDONESIA Tbk  

 

PLAZA BII TOWER 2 JL. MH. 

THAMRIN KAV.2 NO.51 WISMA 

BII, JAKARTA 10350  

 

(021) 2300888  

PT BANK KESAWAN Tbk  JL. HAYAM WURUK NO. 33 

JAKARTA 10160  

(021) 3508888  

PT BANK LIPPO, TBK MENARA ASIA, LIPPO VILLAGE 

KARAWACI JL.DIPONEGORO 101, 

TANGERANG  

021-5460555, 5460666  

PT BANK MASPION INDONESIA  JL. BASUKI RAHMAT NO. 50 - 54 

SURABAYA  

(031) 5356123  

PT BANK MAYAPADA 

INTERNATIONAL Tbk 

MAYAPADA TOWER GROUND 

FLOOR JL.JEND.SUDIRMAN KAV 

28 JAKARTA  

(021) 5212288, 5212300  

PT BANK MEGA, Tbk  MENARA BANK MEGA,JL.KAPT 

TANDEAN KAV 12-14A JKT-12970  

(021) 79175000  

PT BANK MESTIKA DHARMA MESTIKA BUILDING, JL. ZAINAL 

ARIFIN 118, MEDAN 20153  

(061) 4525800 ( Hunting )  

PT BANK METRO EXPRESS  JL.HAYAM WURUK NO 19 - 20 

JAKARTA 10120  

021-2311888  

PT BANK MUAMALAT INDONESIA  ARTHALOKA BUILDING 

JL.JEND.SUDIRMAN NO 2 JKT 

10220  

(021)2511414-2511451-

2511470  
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PT BANK NUSANTARA 

PARAHYANGAN,Tbk 

JL. Ir. JUANDA NO. 95 BANDUNG 

4013  

022-4202088  

PT BANK OCBC NISP, Tbk NISP TOWER, JL. DR SATRIO NO 

25 CASABLANCA JAKARTA 

SELATAN 12940  

(021) 26508400 (Hunting)  

PT BANK PERMATA Tbk PERMATA BANK TOWER I 

JL.SUDIRMAN KAV.27 JAKARTA  

021-5237899, 5237999  

PT BANK SINARMAS WISMA BANK SINARMAS LT.2 

JL.MH. THAMRIN NO.51 JAKARTA 

10350  

(021) 31990101  

PT BANK SWADESI Tbk  JL.SAMANHUDI NO 37 JAKARTA  (021) 3808178  

PT BANK SYARIAH MANDIRI GD. BANK SYARIAH MANDIRI, JL. 

MH.THAMRIN NO.5, JKT  

(021) 2300509  

PT BANK UOB BUANA, Tbk.  JLN GAJAH MADA NO.1 A, 

JAKARTA 10130  

(021) 2312429, 6330585 

(HUNTING)  

PT PAN INDONESIA BANK, Tbk  GED. PANIN CENTRE LT.1-2 JL. 

JEND. SUDIRMAN KAV. 1 

JAKARTA  

021-2700545 (10 lines)  

  

BUSN NON DEVISA 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK  ANDHIKA PLAZA, JL. SIMPANG DUKUH 

NO.38 - 40 SURABAYA  

(031) 

5355005-9  

PT BANK AKITA  JL.SAMANHUDI NO.17-19,JAKARTA  (021) 2310881  

PT BANK ANDARA JL WR SUPRATMAN NO 27X DENPASAR  0361-

227721,22822

1  

PT BANK ARTOS INDONESIA  JL OTO ISKANDARDINATA NO 18 

BANDUNG  

022-4200203, 

4200303  

PT BANK BISNIS INTERNASIONAL 

 

  

JL ASIA AFRIKA NO 121 Lt. 111, 

BANDUNG  

022- 4233458 

(HUNTING)  

PT BANK DIPO INTERNATIONAL JL.LETJEN S PARMAN KAV 75 GD. 

WISMA SEJAHTERA, JKT  

021-5306360 

(HUNTING)  

PT BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL JL.TOMANG RAYA NO.14, JAKARTA 

BARAT 11430  

(021) 5605678  

PT BANK FAMA INTERNASIONAL  JL. ASIA AFRIKA NO.115 BANDUNG  022-4200808  

PT BANK HARDA INTERNASIONAL  ASEAN TOWER LT.1 & 3 JL. KH. 

SAMANHUDI NO.10 JAKARTA PUSAT  

021-3841178  

PT BANK HARFA  JL. DIPONEGORO 145-147, SURABAYA  (031) 5674353 



 115

(HUNTING)  

PT BANK INA PERDANA  JL.ABDUL MUIS NO 40 JAKARTA PUSAT  021-3859050  

PT BANK INDEX SELINDO  JL.ASEMKA RAYA NO 18-19 JAKARTA 

BARAT  

2600477-479, 

2600491-494  

PT BANK INDOMONEX  JL.PASAR BARU SEL. NO 19 JAKARTA 

PUSAT  

021-3805080  

PT BANK JASA JAKARTA  JL TIANG BENDERA NO 26-30, JAKARTA 

11230  

021-6902611, 

6906950  

PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI  GD. IKP RI, JL R.P. SOEROSO NO 21 

JAKARTA 10330  

3100422, 

3100448  

PT BANK MAYORA  GEDUNG MAYORA JL.TOMANG RAYA NO 

21-23 JAKARTA BARAT 11440  

021- 5655287-

88  

PT BANK MITRANIAGA  WISMA 77 JL.LETJEN S PARMAN KAV 77 

JAKARTA BARAT 11410  

(021) 5481877 

(HUNTING)  

PT BANK MULTI ARTA SENTOSA  JL.SURYOPRANOTO NO 24 A JAKARTA 

PUSAT  

021-6335140, 

6335150  

PT BANK PURBA DANARTA  JL VETERAN NO 7 SEMARANG  024-314793, 

413914  

PT BANK ROYAL INDONESIA  JL.SURYOPRANOTO NO 52 JAKARTA 

10130  

(021) 

63864472-473  

PT BANK SINAR HARAPAN BALI  JL MELATI NO 65 DENPASAR BALI  0361-227076, 

227887  

PT BANK SWAGUNA  JL.RS FATMAWATI NO 85 A JAKARTA 

12150  

021-7397300, 

7397244  

PT BANK SYARIAH BUKOPIN JL SALEMBA RAYA NO 55 JAKPUS 10440 021-2300912  

PT BANK SYARIAH MANDIRI JL WAHID HASYIM NO. 228 JAKARTA 

PUSAT  

021-3924588, 

3924589  

PT BANK SYARIAH MEGA INDONESIA MEGA TOWER,JL.KAPTEN TANDEAN 

NO.12-14,MAMPANG PRAPATAN,JKT  

021-5208428  

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN 

NASIONAL  

JL OTTO ISKANDARDINATA NO 392 

BANDUNG 40242  

022-5202822,  

PT BANK UIB  JL.JATINEGARA TIMUR NO 72, JAKARTA  021-8190072, 

8505030  

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, 

Tbk 

GEDUNG BANK PANIN SENAYAN LT 

DASAR JL JEND.SUDIRMAN NO.1 JKT 

10270  

(021) 5735425 

(HUNTING)  

PT BANK YUDHA BHAKTI  GD.PRIMAGRAHA PERSADA JL.GEDUNG 

KESENIAN NO.3-7,JKT-10710  

021-3517523, 

3517533  

PT CENTRATAMA NASIONAL BANK  JL KEDUNGDORO NO 32 SURABAYA  031-5458522, 

5319001  
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PT LIMAN INTERNATIONAL BANK  

 

 

JL.IR.H.JUANDA NO 12 JAKARTA PUSAT 

10120  

 

 

(021) 2312633  

PT NATIONALNOBU JL.KH.MOCH MANSYUR NO.34, JAKARTA 

11250  

021-2600519, 

2600523  

PT PRIMA MASTER BANK  JL VETERAN NO 10-12 SURABAYA 

60175  

(031) 3531253 

(HUNTING)  

 

 

  

BPD 

Nama Bank Alamat Telepon 

BPD KALIMANTAN SELATAN  JL LAMBUNG MANGKURAT NO 7 

BANJARMASIN 70111  

0511-3350725-28  

BPD KALIMANTAN TIMUR  

 

 

JL JEND SUDIRMAN NO 33, 

SAMARINDA  

0541- 735500, 

739563, 739564  

BPD SULAWESI TENGGARA  JL MAYJEN SUTOYO NO 95 KENDARI  0401-321526, 

,322551  

BPD YOGYAKARTA  JL TENTARA PELAJAR NO 7 YOGYA  0274 - 561614  

PT BANK DKI  JL Ir.H.JUANDA III/7-9, JAKARTA 

10120  

021-2314567 

(HUNTING)  

PT BANK LAMPUNG  JL. WOLTERMONGINSIDI NO.182 

TELUK BETUNG 35215  

0721-487175, 482237 

PT BANK KALTENG JL RTA MILONO NO 12 , 

PALANGKARAYA  

0536-25602  

PT BPD ACEH JL TGK. H. MOH. DAUD BEUREUEH 

NO.24, BANDA ACEH  

0651-22966  

PT BPD JAMBI JL JEND A.YANI NO 18 TELANAI PURA 

JAMBI  

0741-60416, 60665  

PT BPD SULAWESI SELATAN JL.Dr. SAM RATULANGI NO. 16 

MAKASSAR  

0411-859171-72-73-

74, 859179, 859181  

PT BPD SUMATERA BARAT (BANK 

NAGARI) 

JL PEMUDA NO 21 PADANG  (0751) 31577, 31578  

PT. BPD JAWA BARAT DAN BANTEN JL. NARIPAN NO.12-14 BANDUNG 

40111  

(022) 4234868  

PT. BPD KALIMANTAN BARAT  JL.RAHADI OSMAN 

NO.10,PONTIANAK  

(0561) 732148, 

734351, 734713  

PT. BPD MALUKU  JL RY PATTIMURA NO 7 AMBON  0911-42029, 42414  
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PT. BPD BENGKULU  JL BASUKI RAHMAD NO 6 BENGKULU  (0736) 22144  

PT. BPD JAWA TENGAH  JL PEMUDA NO 142 ,SEMARANG  024-549671, 547541, 

518034  

PT. BPD JAWA TIMUR  JL.BASUKI RAKHMAD NO.98-

104,SURABAYA  

(031) 5310836, 

5310090, 5310838,  

PT. BPD NUSA TENGGARA BARAT  JL PEJANGGIK NO 30 MATARAM 

83126,NUSA TENGGARA BARAT  

(0370) 636331, 

635332  

PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR  JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG  (0380) 833212, 

833548  

PT. BPD SULAWESI TENGAH  JL SULTAN HASANUDDIN NO 20 PALU 

SULTENG  

(0451)421780,42178

3  

PT. BPD SULAWESI UTARA  JL SAMRATULANGI NO 27,MANADO  (0431) 851451, 

851759  

PT. BPD BALI JL. RAYA PUPUTAN NITI MANDALA, 

DENPASAR  

(0361) 223301 - 8  

PT. BPD PAPUA (d/h BPD IRIAN 

JAYA) 

JL A. YANI NO. 5 - 7, JAYAPURA  (0967) 532011, 

534114, 531611  

 

 

PT. BPD RIAU 

 

 

L JEND SUDIRMAN NO. 377, 

PEKANBARU  

 

 

0761-37050, 37060  

PT. BPD SUMATERA SELATAN  JL KAPT.A.RIVAI NO.21, PALEMBANG  (0711) 350494, 

351867, 372911  

PT. BPD SUMATERA UTARA  JL IMAM BONJOL NO 18 MEDAN  061-555100, 515100  

 

 

  

BANK CAMPURAN 

Nama Bank Alamat Telepon 

PT ANZ PANIN BANK  PANIN BANK CENTRE, JL. JEND. 

SUDIRMAN (SENAYAN)  

021-5750300  

PT BANK COMMONWEALTH  WISMA METROPOLITAN II, 

JL.SUDIRMAN KAV. 29-31 JAKARTA  

(021) 52961222 

Fax 

(021)52962292  

PT BANK AGRIS Sentral Senayan I-6th Floor, Jl. Asia 

Afrika No.8,JKT-10270  

(021) 5724050 

(HUNTING)  

PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA MENARA BATAVIA LT.20 JL.KH.MAS 

MANSYUR KAV.126 JKT-10220  

(021)5722288 - 89  

PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk SONA TOPAZ TOWER LT.16, JL.JEND 

SUDIRMAN KAV 26  

(021) 2506768, 

2520234, 2520345  
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PT BANK DBS INDONESIA  PLAZA PERMATA LT.DASAR & 12 

JL.MH.THAMRIN KAV.57,JKT-10350  

021-3903366  

PT BANK KEB INDONESIA WISMA GKBI LT 12 JL J.SUDIRMAN NO 

28 JAKARTA 10220  

021-5741030  

PT BANK MAYBANK INDOCORP  MENARA BCD LT.17 JL.JEND.SUDIRMAN 

KAV 26 JAKARTA 1  

021-2506446  

PT BANK MIZUHO INDONESIA PLAZA BII,MENARA 2 LT.24 JL.MH 

THAMRIN NO.51,JKT-10350  

021-3925222  

PT BANK OCBC - INDONESIA WISMA GKBI LT 22 SUITE 2201 

JL.J.SUDIRMAN NO 28 JK  

5740222  

PT BANK RABOBANK INTERNASIONAL 

INDONESIA 

PLZ 89 LT.9, JL.H.R.RASUNA SAID KAV. 

X-7 NO.6,KUNINGAN,JKT-12940  

021-2520876  

PT BANK RESONA PERDANIA BANK PERDANIA BUILD.JL J SUDIRMAN 

K 40-41 JAKARTA-12010  

021-5701958  

PT BANK UOB INDONESIA  MENARA BCD LT.1-3 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV 26 JKT-12920  

021- 63857234  

PT BANK WINDU KENTJANA 

INTERNATIONAL, Tbk 

PLAZA ABDA LT. 8 & LT. 28, JL. JEND. 

SUDIRMAN KAV. 59, JAKSEL  

(021) 57930045, 

5224373  

PT BANK WOORI INDONESIA  GED.BURSA EFEK LT 16 JL J.SUDIRMAN 

KAV 52-53 JKT  

(021)-5151919-

1477  

PT. BANK CHINA TRUST INDONESIA  WISMA TAMARA LT 16, JL. JEND. 

SUDIRMAN KAV.24  

(021) 5207878  

PT. BANK SUMITOMO MITSUI 

INDONESIA  

SUMMITMAS II LT 10-11 JL.JEND 

SUDIRMAN KAV 61-62,JKT-12190  

021-5227011  

 

 

 

  

BANK ASING 

Nama Bank Alamat Telepon 

ABN AMRO BANK  JL. IR. H. JUANDA 23-24 JAKARTA 10029  

 

 

021-

5156000  

BANK OF AMERICA, N.A  GD.BURSA EFEK JAKARTA TOWER 2 LT.23 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV 52-53  

021-

5158000, 

5151415  

BANK OF CHINA LIMITED JL. JEND.SUDIRMAN KAV.24 WS.TAMARA 

SUITE 101&201  

021-

5205502 , 

5207552  

CITIBANK N.A.  CITIBANK TOWER 7th FLOOR 021-



 119

JL.JEND.SUDIRMAN KAV 54-55 JKT-12190  52908545  

DEUTSCHE BANK AG.  JL. IMAM BONJOL NO. 80, JAKARTA  (021) 

3191092  

JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. CHASE PLAZA LT 4 JL.JEND SUDIRMAN 

KAV 21 JAKARTA  

(021) 

52918000  

STANDARD CHARTERED BANK  WISMA STANDARD CHARTERED, 

.JL.SUDIRMAN KAV 33 A,  

(021) 

57999000  

THE BANGKOK BANK COMP. LTD  JL MH THAMRIN NO 3 JAKARTA PUSAT  021-

2311008  

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ 

LTD 

JL.JEND SUDIRMAN KAV.10-11, MIDPLAZA 

LT.1-3, JAKARTA 10227  

021-

5706185, 

5705177  

THE HONGKONG & SHANGHAI B.C.  WORLD TRADE CENTER 

JL.JEND.SUDIRMAN KAV.29-31, JA  

(021)-

5246222  
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DAFTAR RESPONDEN: 

(S A M P E L) 

 

• P.T. BANK MANDIRI, Jakarta 

• P.T. BANK EKSPOR INDONESIA, Jakarta 

• P.T. BANK WINDU, Jakarta 

• P.T. BANK MASPION, Surabaya 

• P.T. BANK AGRO, Jakarta 

• P.T. BANK UOB INDONESIA, Jakarta. 

• P.T. BANK OCBC NISP Tbk, Jakarta. 

• P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR,  

Samarinda. 

• P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH, Semarang. 

• P.T. CITI BANK, Jakarta. 

• P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Jakarta. 

• P.T. BANK SINAR HARAPAN BALI, Denpasar. 

• P.T. PRIMA MASTER BANK, Surabaya. 

• P.T. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk, Jakarta. 

• PERHIMPUNAN BANK SWASTA NASIONAL (PERBANAS). 
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